PROPOSTES PIMEC PER A LES ELECCIONS
AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 2017
2017

Desembre de 2017

PROPOSTES PIMEC PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA DEL 2017
2017

Índex:
1)

Introducció i context general

2)

Millora normativa i processos administratius

3)

Finançament

4)

Fiscal

5)

Laboral

6)

Educació, formació i ocupació

7)

Emprenedoria

8)

Internacionalització

9)

Recerca i innovació

10)

Infraestructures i energia

11)

Sector públic

12)

Comerç

INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.

4

ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.

1

ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.

11

ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.

15

ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.

3

ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.

4

ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).

12

ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.

6

ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.

4

ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
16

amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.

4

ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.

11

ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).

12

ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.

17

Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.

10

ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.

10

ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).

12

ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.

1

ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.

13

ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.

15

ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.

18

PROPOSTES PIMEC PER A LES ELECCIONS
AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 2017
2017

Desembre de 2017

PROPOSTES PIMEC PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA DEL 2017
2017

Índex:
1)

Introducció i context general

2)

Millora normativa i processos administratius

3)

Finançament

4)

Fiscal

5)

Laboral

6)

Educació, formació i ocupació

7)

Emprenedoria

8)

Internacionalització

9)

Recerca i innovació

10)

Infraestructures i energia

11)

Sector públic

12)

Comerç

INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques

7

10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
16

amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.

10

ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.
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11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques
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10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.
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13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL
PIMEC considera necessaridestacar
necessaridestacar que les eleccions al Parlament de
Catalunya, convocades per
per al proper dia 21 de desembre, han de servir per
garantir, siguin quins
quins siguin els seus resultats, l’l’estabilitat política
polític a i jurídica
que necessita el país per
per a la seva activitat econòmica,
econòmica, la inversió i la
generació d’ocupació de qualitat.
Des del 2010 i fins al proper desembre, Catalunya
Catalunya haurà
haurà tingut 4
convocatòries
ries electorals en 7 anys. A més, a mesura que ava
convocatò
avançaven els
anys la intensitat dels conflictes augmentava, alhora que ll’’estabilitat
política general anava minvant. Cal revertir aquesta situació.
És necessari que en les properes eleccions del desembre els partits polítics
facin una lectura constructiva dels seus resultats,
resultats, i inverteixin els màxims
esforços possibles per arribar a acords que garanteixin la governabilitat del
país, posant aquesta última per davant d’altres interessos que, sent
legítims,
legítims, poden perjudicar la nostra economia.
Cal que als problemes de naturalesa
naturalesa política se’ls doni ja,
ja, sense més
demores,
demores, una solució política i no judicialitzada.
Malgrat que algunes qüestions importants poden dependre, en major o menor
mesura, del govern central, sortiran al debat públic i, per tant, ens cal conèixer
les opinions dels partits al respecte:
a) Indústria: cal desenvolupar i implementar de forma completa i urgent, en
el decurs de la legislatura, l’agenda del Pacte Nacional per a la Indústria
acordada per l’Administració i els agents socials i econòmics.
b) Infraestructures, entre altres, en especial el Corredor Mediterrani, els
aeroports i els ports, i Rodalies de Renfe. Cal crear un front comú amb
tots els actors, de dins i de fora de Catalunya, que són conscients de la
necessitat de corregir la política general d’infraestructures essencials.
c) Finançament autonòmic: és ja inajornable acordar un nou sistema de
finançament, reforma que no admet més demores. És condició
necessària que s’accepti definitivamentel principi d’ordinalitaten el futur
sistema de finançament. Cal també obrir un debat sobre les necessàries
quitances en deute públic de les CA en mans de l'Estat.
d) Món local i descentralització: cal acabar amb les resistències que
existeixen a l’Estat espanyol a acceptar que aquest té no una sinó dues
ciutats importants de referència, i que lluny de competir, a tots ens
convé que totes dues siguin cada cop més fortes. Un gest de
reconeixement a aquest fet contribuiria molt a destensar postures i
alhora a teixir lligams de forma constructiva.La idea d’ubicar el Senat
(reformat) a Catalunya, o fins i tot algun Ministeri de referència, serien
bones passes en aquesta direcció.
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ÀMBIT: MILLORA NORMATIVA
NORMATIVA I PROCESSOS ADMINISTRATIUS
Objectiu:
Adequar el marc normatiu a la dimensió empresarial. Reduir elsobstacles que
això pugui generar en la creació i desenvolupament de la petita i mitjana
empresa.
Millorar el grau de competència als mercats, minimitzant la possibilitat
d’abusos de posició dominant i altres pràctiques anticompetitives.
Millorar de forma transversal la normativa de caire econòmic per augmentar
l’eficiència general de l’economia.
Propostes:
Propostes:
1. Aplicació sistemàtica del principi “Pensar primer en petit”, tenint presents

les característiques de les pimes en elaborar la legislació, i simplificar
l’actual marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Adaptació, sempre que sigui possible, de les obligacions legals a la dimensió

d’empresa. Establiment de mesures de flexibilitat a les pimes a l’hora
d’aplicar la legislació de la UE, i evitar la sobreregulació.
3. Increment dels recursos i de la capacitat executiva i de control de l’Agència

Catalana de la Competència.
4. Acció de revisió normativa exhaustiva per adaptar el marc normatiu general

a les recomanacions de la BetterRegulationGuidelines de la Unió Europea.
Establir aquestes premisses com a pràctica habitual de l’Administració i el
poder legislatiu. Calen normatives simples, clares i que no facilitin diferents
interpretacions, atesa la realitat que les pimes no disposen de recursos per
afrontar els litigis derivats de la manca de qualitat normativa.
5. Avaluació prèvia de l’impacte econòmic de tota mesura legislativa que

afecti el teixit empresarial.
6. Establiment de la consulta als interessats, incloses les organitzacions de

pimes, com a mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta
legislativa o administrativa que tingui repercussió sobre les empreses.
7. Simplificació i agilització dels processos de tramitació en les relacions de

les pimes amb l’Administració, especialment a través d’eines telemàtiques.
8. Desenvolupament del marc normatiu general més adient per als models de

negoci emergents en els àmbits de la denominada economia col·laborativa i
de plataformes tecnològiques.
9. Perfeccionamentdels sistemes d’informació i registre que permetin fer

l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades que puguin orientar les
actuacions de les Administracions públiques i els agents implicats. (p.ex:
malalties professionals).
10. Agilització dels procediments judicials en què es veuen involucrades les

petites i mitjanes empreses.

2

11. Foment de la mediació i l’arbitratge com a mecanismes de resolució de

conflictes, amb participació de les patronals més representatives.
12. Creació d’un únic punt d’informació per a pimes que permeti seleccionar la

informació que més afecta cada empresa segons sector d’activitat, territori
d’influència i la seva grandària, i que prevegi des d’aspectes normatius
obligatoris fins a programes d’ajuts i serveis d’assessorament disponibles.
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ÀMBIT: FINANÇAMENT
Objectiu:
Millorar l’accés al finançament de les pimes per afavorir la seva adaptació als
condicionants del mercat i el seu desenvolupament.
Propostes:
Propostes:
1. Impuls de les línies de finançament d’inversions de baix import per a pimes i

autònoms.
2. Establiment o reforç de línies de finançament de l’ICF suficients i d’aplicació

àgil pera inversions (acceptant la inversió com a garantia) i per a circulant.
3. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora d’equipamentsen els àmbits de la digitalització, la
indústria 4.0 i la robotització.
4. Impuls a l’economia circular: establiment de línies d’ajut i de finançament a

llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de transició del model
de negoci cap a models més circulars.
5. Identificació i potenciacióde noves formes de finançament que permetin

superar l’actual marc financer, encara limitat i restrictiu.
6. Facilitació de l’accés de les petites i mitjanes empreses i els autònoms a les

línies de finançament sense aval. En cas que no n’hi hagi, afavorir al màxim
l’obtenció dels avals de l’ICF i d’Avalis.
7. Establiment d’incentius per fer atractiu a les pimes participar en el Mercat

Alternatiu Borsari.
8. Compliment

dels terminis de pagament legals per part de les
Administracions públiques. Garantir que les empreses adjudicatàries facin el
mateix amb les seves subcontractades.Estudiar la creació de sistemes de
compensació per deutes creuats. Pagament d’interessos de demora
automàtic o d’ofici (d’igual forma que amb els recàrrecs per IRPF o IVA).

9. Impuls de la utilització dels fons de capital risci dels crèdits participatius.
10. Desenvolupament de programes de finançament que combinin deute i

capital propi, respectant la normativa en matèria d’ajudes estatals.
11. Finançament publicoprivat per a projectes petits amb participació pública

en forma de capital (màxim 100.000 euros).
12. Potenciació de la fórmula d’avançament del crèdit públic a les empreses

amb resolució positiva.
13. Impuls de la figura dels assessors financers com a via per accedir al

finançament (públic o privat) i millorar la gestió financera de les pimes i
autònoms.
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ÀMBIT: FISCAL
Objectiu:
Facilitar la competitivitat i l continuïtat de la petita i mitjana empresa en
l’àmbit fiscal competència de la Generalitat.
Propostes:
1. Rebaixa d’entre un 10% i un 15% dels tipus impositius de l’escala

autonòmica de l’IRPF aplicable a la base liquidable general.
2. Modificació de les deduccions per “àngels inversors” al tram català de l’IRPF

creades amb la Llei 26/2009, consistents a rebaixar la quota d’aquells que
inverteixen en empreses fins el 40% del capital (actualment el 35%). La
modificació consistiria en elevar els topalls de la deducció fins als 22.500 €
(enlloc dels 6.000 actuals). L’import de la deducció seguiria essent del 30%.
3. Ampliació de la deducció anterior a totes les aportacions de socis al capital

o als fons propis de la seva pròpia empresa (participacions superiors al 40 o
35% per part del grup familiar) amb l’obligació d’invertir el 80% de
l’aportació en elements patrimonials de l’immobilitzat intangible o material o
en Inversions Immobiliàries, afectes a activitats econòmiques (topall
conjunt de la deducció amb l’anterior de 25.000 euros).
4. Exempció de les taxes i tributs (IAJD) que graven la constitució de

garanties reals sobre immobles per garantir préstecs destinats a l’activitat
empresarial.
5. Rebaixar del 2,5% actual a l’1,8% la tributació per actes Jurídics

Documentats dels documents notarials en els que s’hagi renunciat a
l’exempció de l’IVA per aplicació de l’article 20.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
6. Elevació del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni de 500.000 euros

a 700.000 euros.
7. Bonificació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un 99% de la quota integra de

l’impost que proporcionalment correspongui a l’import del valor declarat a
efectes de l’impost dels immobles (locals comercials o industrials) del
contribuent llogats a societats amb activitat econòmica. En cas de
titularitat a traves de societats la bonificació s’aplicarà de forma
proporcional al percentatge de participació del contribuent sobre els fons
propis de la societat.
8. Bonificació del 99% de l’impost sobre el Patrimoni per immobles llogats a

persones no vinculades
9. Deducció de la quota de l’Impost sobre el Patrimoni per un import igual al

100% de la quota pagada per l’IBI corresponent als Immobles titularitat del
contribuent.
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ÀMBIT: LABORAL
Objectiu:
Objectiu:
Estructurar i consolidar un veritable marc català de relacions laborals.
Facilitar la gestió dels assumptes vinculats amb les relacions laborals de la
pime envers els treballadors i l’administració.
Propostes:
Propostes:
1. Potenciació del diàleg social a Catalunya i enfortiment del Consell de

Relacions Laborals de Catalunya, atorgant-li personalitat jurídica.
2. Potenciació de la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya, assegurant la

participació de les organitzacions empresarials més representatives que
defensen els interessos de les pimes, ja que els convenis sectorials són el
marc regulador bàsic de les condicions laborals de la majoria d’empreses
catalanes (microempreses).
3. Desenvolupament de la Llei de participació institucional, i del sistema de

mesurament de la representativitat empresarial.
4. Establir

mesures per reduir l’absentisme laboral: coordinació entre
Administracions competents, més implicació de la inspecció sanitària i
intervenció de les mútues en termes similars a l’INSS, per tal d’agilitzar la
gestió de la incapacitat temporal.

5. Desenvolupament d’indicadors i eines en matèria de seguretat i salut que

permetin a les empreses augmentar la seva seguretat jurídica i oferir una
millor protecció als treballadors.
6. Desenvolupament del marc laboral més adient per als models de negoci

emergents dins els àmbits de la denominada economia col·laborativa i de
plataformes tecnològiques.
7. Creació d’un espai de diàleg i representació en l’àmbit dels professionals

autònoms (per exemple, el Decret 18/2010 de 23 de febrer, d’aplicació a
Catalunya de l’Estatut del treball autònom, amb entrada en funcionament
del Consell del Treball Autònom de Catalunya, pendent de desplegament).
8. Millora de l’elevada temporalitat en la contractació, i transició cap a un

model productiu i de relacions laborals basat en la productivitat, la
flexibilitat, la igualtat i l’ocupació de qualitat.
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ÀMBIT: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu:
Adaptar el sistema formatiu (especial èmfasi en formació professional,
formació universitària i formació contínua) a les necessitats canviants del
teixit empresarial, així com a la transformació tecnològica i la digitalització,
situant l’empresa en l’origen i destí del sistema, i les necessitats de la persona
en el centre, facilitant-ne la qualificació professional i l’accés al treball.
Reconèixerl’empresa com a agent formador.
Impulsar el model de formació professional dual català, sobretot per a les micro
i petites empreses.
Propostes:
a) General
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació

Professionals, i els òrgans de govern que preveu, la qual ha de servir per
impulsar i enfocar la formació professional a Catalunya millorant la
detecció de necessitats.
2. Desplegar la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del Sistema d’Ocupació

i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
3. Potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació,

de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
4. Impulsar noves estratègies i models de gestió que permetin avançar en la

col·laboració publicoprivada, tant en orientació com en altres serveis com la
Formació Professional.
5. Introducció i/o aprofundiment de l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i

l’activitat empresarial en tots els àmbits de la formació.
6. Introducció de les reformes pertinents (considerant les orientacions del

sector empresarial) per reduir el fracàs escolar, especialment a l’ESO, i
l’abandonament prematur dels estudis.
7. Foment de la professionalització de la gestió dels recursos humans a les

pimes a través de dispositius especialitzats.
8. Universalització

de
l’orientació
professional
individualitzada
i
especialitzada, en especial per als col·lectius més vulnerables (joves,
aturats,...).

9. Desenvolupar el model d’FP dual català, comptant amb la participació i el

consens dels agents socials de Catalunya, amb una visió integrada i
adaptada a les empreses, especialment a les micro i petites empreses.
b) Específiques

7

10. Foment de l’autofinançament de les universitats públiques, apropant els

preus als costos i complementat amb un sistema de beques adequat.
11. Impuls de la transferència de coneixements entre universitats, centres de

formació professional i empreses, amb els corresponents mecanismes de
seguiment i control.
12. Introduir activitats de foment de l’emprenedoria a tot el sistema formatiu,

potenciant competències com la iniciativa de les persones.
13. Increment

de l’oferta formativa de formació professional inicial,
especialment dels cicles formatius de grau mitjà, tot considerant les
necessitats expressades o latents de les empreses.

14. Completar l’estructura de governança del sistema de formació i qualificació

professionals amb la constitució dels tres òrgans previstos en la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals: la Comissió
Rectora, l’Agència de Formació i Qualificació Professionals, i el Consell de
Formació i Qualificació Professionals. També cal regular els centres de
formació professional integrada.
15. Unificar les estratègies departamentals en la formació professional,

millorant els mecanismes de governança i de coordinació entre la formació
professional inicial i la formació per a l’ocupació.
16. Petició al govern central de la transferència de totes les polítiques

d’ocupació, actives i passives.
17. Avançar en l’avaluació de les polítiques actives, per tal que els seus

resultats constitueixin condicionants que dotin de major qualitat el
desenvolupament de noves planificacions.
18. Establir un sistema integral d’orientació professional al llarg de la vida

laboral que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí dels
itineraris, i les necessitats i potencialitats de les persones en el centre del
sistema.
19. Garantir la presència i participació de les organitzacions sindicals i

empresarials més representatives de Catalunya en els processos de
concertació territorial, com a condició necessària perquè es puguin
considerar vàlids i aprovar l’estratègia territorial.
20. Desplegar la col·laboració publicoprivada, que preveu la Llei 13/2015,

d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya,
coordinadament amb la concertació territorial, atès que ambdós àmbits
són imprescindibles en la configuració del sistema.
21. Desplegar els òrgans de

participació que preveu la Llei 13/2015,
especialment els consells de participació amb l’objectiu d’aportar major
qualitat en la planificació dels serveis i les polítiques d’ocupació.

22. Introduir els processos i instruments que permetin corregir els desajustos

que obstaculitzen la col·laboració publicoprivada, com la inestabilitat dels
serveis.
23. Establir serveis estables d’acreditació de competències professionals de

les persones treballadores, per tal que puguin obtenir una qualificació
professional reconeguda, en estreta col·laboració amb els gremis,
associacions i organitzacions professionals corresponents.
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ÀMBIT: EMPRENEDORIA
Objectiu:
Objectiu:
Impulsar l’emprenedoria com a mecanismede renovació i de desenvolupament
del teixit empresarial català, conceptualitzant-la com a valor generador de
riquesa.
Propostes:
Propostes:
1. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació d’empreses i de

constitució com a autònoms.
2. Reforçament de la imatge social de l’empresari i de la seva aportació a la

societat.
3. Estimular l’esperit emprenedor en la formació primària, secundària i

universitària,així com en la Formació Professional, com ja preveu el Pla
Nacional per a la Indústria (PNI).
4. Recuperar i ampliar els incentius fiscals en els tributs catalans a la creació

d’empreses i la inversió en start-ups.
5. Accés al crèdit per a projectes emprenedors amb línies de microcrèdit i fons

d’aval.
6. Reducció de les taxes exigides per part de les administracions per registrar

empreses.Reducció del temps i dels tràmits necessaris per crear una
empresa.
7. Mantenir i ampliar les mesures de simplificació administrativa dels darrers

anys, ampliant els tràmits de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i
agilitzant els que corresponen a les administracions locals, com preveu el
PNI.
8. Millorar la formació en gestió empresarial a l’emprenedor (obligacions

fiscals, laborals i mercantils, etc.).
9. Elaboració d’un inventari i d’un pla de racionalització de tots els recursos

que es destinen a l’emprenedoria, amb especial èmfasi en els vivers
d’empreses i serveis locals d’ocupació.
10. Establiment

d’estímuls fiscals per a les persones que aporten la
indemnització d’acomiadament a un negoci existent.

11. Creació de programes específics pera emprenedors que hagin tancat una

activitat pertal de propiciar una segona oportunitat.Caldrà establir un pla
específic per a desplegar la Llei de Segona Oportunitat a Catalunya.
12. Ampliació de la dotació del Programa Consolida’t de la Generalitat per a

autònoms i emprenedors.
13. Reforç de les línies de suport a la consolidació dels projectes durant els

primers tres anys de l’activitat.Gradualitat en les obligacions tributàries en
funció del temps i els resultats.
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ÀMBIT: INTERNACIONALITZACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la internacionalització de les pimesi la seva consolidació, ampliant de
forma significativa els recursos públics que s’hi dediquen.
Propostes:
Propostes:
1. Assumpció de la internacionalització com una opció estratègica de país,

amb la seva corresponent priorització i atenció pressupostària, i amb una
orientació clara cap a les necessitats detectades per les empreses.
2. Suport

decidit
finançament.

a

l’exportació,incloent-hil’augment

significatiudel

seu

3. Augment de la presència d’oficines d’ACCIÓ a l’exterior, incorporant criteris

privats d’avaluació de laseva qualitat i dels resultats obtinguts.
4. Reforç de les línies de suport a la internacionalització i la seva consolidació,

(per exemple, els cupons, que avui dia tenen un abast limitat a poc més de
100 empreses de tot Catalunya).
5. Promoure la relació entre grans i petites empreses a l’àmbit internacional,

amb un programa similar al “Partenariat France”, per exemple.
6. Millor coordinació publicoprivada en la promoció exterior per aconseguir

missions directes i inverses més nombroses i amb un major impacte.
7. Agilitzar la concessió dels ajuts d’ACCIÓ, sobretot dels destinats a les

borses de viatge, per tal de permetre a les empreses i organitzacions
intermèdies planificar millor els seus viatges internacionals.
8. Suport a la consecució de contractes internacionals de grans volums que

posteriorment es vehiculin cap a pimes.
9. Suport a noves fórmules d’expansió internacional per a pimes, com la

transferència de tecnologia.
10. Afavorir la captació d’inversions exteriors tant de manera activa, buscant-

les, com passiva, acollint-les.
11. Suport institucional i financer als projectes d’implantació productiva a

l’exterior, a condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit en el
país.
12. Impuls per part del sector públic dels mecanismes d’assegurament i

garantia de cobrament d’exportacions.
13. Potenciació

de les entitats intermèdies com a element bàsic de
capitalització de les accions i activitats d’internacionalització, especialment
en les pimes.

14. Establiment de programes específics per a la creació de clústers, consorcis i

grups
d’empreses
que
desenvolupin
d’internacionalització, tal com preveu el PNI.

estratègies

conjuntes

15. Reforçar els programes que afavoreixin l’expatriació de directius i l’atracció

de talent de l’estranger.
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ÀMBIT:
ÀMBIT: RECERCA I INNOVACIÓ
Objectiu:
Objectiu:
Promoure la R+D+i entre les pimes com a mecanisme de renovació del teixit
productiu del país.
Propostes:
Propostes:
1. Coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat en la gestió de

la innovació, complementat amb la creació d’un punt de suport únic a la
R+D+i.
2. Increment substancial dels estímuls destinats a potenciar la investigació i la

innovació en les empreses, facilitant l’accés de les pimes a aquests
estímuls.
3. Potenciació dels projectes orientats als mercats dintre del Pla Nacional de

Recerca i Innovació (PNRI), destinant un percentatge del finançament públic
per R+D a projectes d’aplicació directa a les empreses.
4. Facilitació de l’accés per part de les pimes als programes i als fons de

R+D+i estatals i comunitaris. Particularment en els àmbits informatiu,
documental i de gestió.
5. Suport a la innovació a través de l’adquisició de tecnologia externa en

forma de propietat intel·lectual per aplicar-la a la fabricació dels productes.
6. Donar suport a la compra pública d’innovació, tal com preveu el PNI.
7. Procurar que l’administració tributària de l’Estat faciliti un marc estable de

deduccions a la R+D que eviti les inspeccions imprevistes i permeti
programar amb certesa els ajuts disponibles.
8. Creació de línies de crèdit bonificat per donar suport a projectes innovadors

de petita dimensió.
9. Potenciació de la innovació empresarial a partir de les aportacions de

coneixement per part dels propis treballadors.
10. Donar reconeixement als professors quan realitzin i concretin projectes

d’èxit innovador en les pimes.
11. Foment de l’atracció de talent.
12. Impuls dels mecanismes de transferència del coneixement universitari a les

pimes.
13. Difondre les infraestructures d’innovació tecnològica orientades a les pimes

(Eurecat, per exemple).
14. Impuls a la transformació digital: establiment de línies d’ajut i de

finançament a llarg termini per a pimes i autònoms per a projectes de
renovació o millora dels models de negoci en els àmbits de la digitalització,
la indústria 4.0 i la robotització.
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ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
INFRAESTRUCTURES
Objectiu:
Objectiu:
Dotar el país d’infraestructures que facin més competitiu el seu teixit productiu.
Propostes:
Propostes:
1. Consecució de nivells d’inversió pública a Catalunya d’acord amb criteris de

proporcionalitat amb la generació de PIB.
2. Establiment de sistemes d’informació cap als agents socials que permetin el

seguiment de les inversions i les seves execucions, així com de la seva
rendibilitat. Creació d’un sistema de seguiment objectiu i transparent, de
consulta pública, sobre el grau d’execució real de les infraestructures
programades.
3. Solució definitiva als problemes amb les Rodalies a Catalunya. Obtenció de

la descentralització en la seva gestió.
4. Incorporació de l’opinió dels agents socials més representatius en el disseny

de projectes de creació de noves infraestructures.
5. Represa de les inversions en obra civil i infraestructures a Catalunya com a

eina de dinamització del territori i d’ocupació.
6. Seguiment del compliment de les execucions pressupostàries de la inversió

de l’Estat en matèria d’infraestructures de Catalunya.
7. Priorització d’infraestructures entre les quals, l'autovia A-27, l’autovia A-14,

l’autovia B-40 en format d'alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb el port de Tarragona i el port de Barcelona, i l’eix
transversal pirinenc.
8. Descongestió dels accessos a Barcelona per a persones i mercaderies, que

inclou la millora de Renfe Rodalies, l’ampliació de la B-23 i la C-245, un ús
més eficient del carril VAO de la C-58, així com la finalització de les
connexions entre A-2 i AP-7 i A-2 i C-32 (pota sud).
9. Millora de la licitació i gestió de les obres públiques a Catalunya, establint

un plec de licitació tipus i uns criteris d’adjudicació uniformes no basats
exclusivament en el preu, tal com estableixen la Directiva 2014/24/CE i la
nova Llei estatal de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 novembre.
10. Pla Estratègic de Polígons de Catalunya que potenciï el reequilibri industrial

del territori.
11. Millora de les infraestructures de telecomunicacions, en particular de banda

ampla,a l’abast de les empreses (el que inclou tots el polígons industrials de
Catalunya).
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ÀMBIT: ENERGIA I AIGUA
Objectiu:
Impulsar una política estratègica d’energia que afavoreixi la competitivitat de
l’economia catalana i redueixi la dependència energètica.
Assegurar el subministrament i la racionalització de la distribució i el consum
d’aigua.
Propostes:
1. Configurar Catalunya com a regió energètica. Hi ha països dins la Unió

Europea, com Alemanya, Itàlia o Bèlgica, que tenen més d’una regió
energètica.
2. Promoure una Agència Catalana del Medi Ambient que millori la capacitat

de planificar, controlar i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi
climàtic i qualitat de l’aire, a partir de la fusió de l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic i l’Institut Cartogràfic i
Geològic.
3. Completar la tramitació de la Llei del Territori, incorporant les aportacions

dels tècnics, professionals i empresaris corresponents.
4. Mesures orientades a reduir la dependència energètica dels combustibles

fòssils, accelerant la implantació d’energies alternatives i donant suport a la
pròrroga nuclear (sempre que els avantatges en relació als seus costos de
generació es traslladin als consumidors). Diversificació de fonts d’energia.
5. Eliminació de barreres que dificulten l’autoconsum energètic.
6. Abordar el problema tarifari al sector elèctric a les diferents CA.
7. Foment de la implantació del cotxe elèctric com a projecte estratègic de

l’economia catalana.
8. Millora

i compleció de les
col·locantmallats a la xarxa.

xarxes

de

transport

d’electricitat,

tot

9. Suport

a l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica en l’àmbit
empresarial.

10. Potenciació de la geotèrmia.
11. Pla de reutilització i de retorn de l’aigua a les conques originals.
12. Interconnexió de conques.
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ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC
Objectiu:
Millorar l’eficiència del sector públic en el seu funcionament i en la prestació
dels seus serveis.
Propostes:
Propostes:
1.

Establiment de mecanismes que assegurin l’accés de les pimes a les
compres públiques de tot tipus (consums corrents, infraestructures,...). Això
hauria de reflectir-se 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.

2.

Condicionar la contractació pública al compliment estricte de l’actual llei de
morositat.

3.

Aplicar de manera amplia a totes les licitacions del sector públic català els
nous criteris de la directiva europea de contractació pública, recollits a la
Llei estatal 9/2017, prioritzant a les ofertes la proposta tècnica per sobre de
l’econòmica.

4. Compliment estricte dels terminis de pagament legals previstos a la llei de

morositat per part de les administracions públiques, sobretot en els àmbits
més socialment sensibles com la sanitat, les farmàcies i l’atenció social.
5. Garantir que els preus dels serveis socials i sanitaris prestats pel sector

privat sota concert o col·laboració reflecteixin el seu cost actual.
6. Reforma de la funció pública amb l’objectiud’incorporar criteris d’eficiència

operativa, tal com els aplica de manera sistemàtica el sector privat en
mercats competitius.
7.

Privatització d’empreses i serveis públics sempre que s’acrediti
raonablement de forma objectiva que el sector privat operarà de manera
més eficient, salvaguardant, lògicament, l’interès públic.

8. Desenvolupar i implementar l’atenció integrada social i sanitària als

sistemes social i sanitari públics.
9. Exigència de nivells mínims de formació acadèmica i experiència pràctica

contrastable per a accedir a alts càrrecs de l’administració.
10. Exigència als operadors amb preus regulats que facin els mateixos esforços

que realitzen les empreses exposades a la competència en matèria de
millores d’eficiència i, per tant, de productivitat.
11. Racionalització de les estructures administratives (ajuntaments, consells

comarcals, diputacions, vegueries, àrea metropolitana de Barcelona,
consorcis, agències,...). Tota nova estructura administrativa hauria de
comportar com a mínim l’eliminació de dues anteriors.
12. Promoure la igualtat de gènere als organismes de l’administració pública,

prioritzant que cap dels dos gèneres estigui representat en menys d’un
50%.

14

13. Dur a terme les accions necessàries per donar compliment a l'article 165 de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, relacionat amb el
traspàs de competències en matèria de Seguretat Social.
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ÀMBIT: COMERÇ
Primer de tot, convé consolidar un marc normatiu propi i estable que
protegeixi el petit comerç de proximitat propi de Catalunya.
Objectiu:
Evitar la sobreregulació i legislar seguint el principi de la carta europea de la
petita empresa (Small Business Act).
Propostes:
1. Evitar la sobreregulació i la burocratització de procediments pel que fa a les
pimes del sector del comerç que dificultin el seu normal funcionament.
2. Assolir un equilibri legislatiu responsable que permeti la viabilitat de la
iniciativa dels emprenedors i conseqüentment de la supervivència legítima
de les microempreses a Catalunya.
3. Elaboració de normatives que tinguin en consideració la dimensió i la
capacitat de les empreses del sector del comerç de Catalunya.
4. Ponderar els requisits i les obligacions normatives tenint en compte la
realitat de microempreses del territori català.
Objectiu:
Que els gremis sectorials puguin actuar com a empreses col·laboradores amb
l’administració (ECA) per certificar el control ex-post de les declaracions
responsables d’obertura comercial.
Proposta:
Promoure la col·laboració publicoprivada entre gremis sectorials i
Administració, en virtut del que exposa la disposició addicional segona de la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de la liberalització del
comerç i determinats serveis, per tal de participar en l’activitat de comprovació
com a entitats de valoració legalment acreditades, en aquells casos en què,
després de la declaració responsable d’obertura comercial, sigui preceptiu el
control ex-post de l’Administració.
Objectiu:
Promoure les mesures adients que permetin eradicar la venda ambulant il·legal
a Catalunya.
Propostes:
1. Reforçar les actuacions de control d’accés de mercaderies a Catalunya,
establint la màxima coordinació entre totes les Administracions i cossos de
seguretat en la lluita contra el frau i les falsificacions.
2. Incrementar els controls de llicències de venda en espais públics i tots
aquells requisits necessaris per a l’exercici d’aquesta modalitat comercial
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amb la finalitat d’evitar de forma efectiva l’intrusisme professional en
aquest sector.
Objectiu:
Impulsar el model de l’economia circular en el sector del comerç a Catalunya.
Proposta:
En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la llei 18/2017, d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires, promoure juntament amb els agents més
representatius de comerç de Catalunya la implantació d’un model d’economia
circular, com ara el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) dels envasos.
Objectiu:
Creació del registre de venedors en mercats de marxants a Catalunya.
Proposta:
D’acord amb allò que exposa l’article 15.6 de Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, facilitar l’acreditació dels marxants mitjançant l’ordre
que ha d’emetre el conseller competent en la matèria de comerç, per tal de
simplificar el compliment dels requisits exigits pels ajuntaments.
Objectiu:
Promoure mesures de foment al comerç de proximitat rural per evitar la
desertització dels micropobles de Catalunya.
Propostes:
1. Promoció de mesures que ajudin al manteniment d’aquells comerços de
productes bàsics en els petits pobles rurals de Catalunya per evitar la
desertització comercial que ja s’està començant a percebre en determinats
indrets del territori.
2. Garantir com a mínim la presència d’un comerç amb productes bàsics en
cada micropoble de Catalunya, o adoptar aquelles mesures que permetin un
abastament suficient i digne a tota la població.
Objectiu:
Regulació sobre la tributació en el territori de venda a través del comerç
electrònic.
Proposta:
Que el comerç electrònic també es regeixi amb les mateixes regles tributàries
en relació amb aquelles vendes efectuades en el nostre territori, pel greuge
comparatiu que suposa per als comerciants (tant de botiga física com online)
que tributen a Catalunya.
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Objectiu:
Promoure la regulació de les APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) o
BIDS (Business ImprovementDistricts).
Propostes:
1. Que s’elabori, tal com estableixen l’article 54 i la Disposició Final Tercera de
la llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires de Catalunya, un marc
regulador de les APEUS per fer efectiva la seva implantació.
2. Que el Govern aprovi les disposicions i adopti les mesures que calguin
perquè les àrees de promoció econòmica urbana disposin de mitjans de
finançament específic per a la seva correcta implantació i articulació.
Objectiu:
Revertir les externalitats negatives de les obres públiques envers els comerços.
Propostes:
1. Establir un protocol de comunicació prèvia, obligatori, per informar els
comerciants de la durada i de l’abast de la intervenció que es vulgui
realitzar, amb la finalitat d’arribar a un acord consensuat sobre com i quan
procedir per minimitzar les esmentades externalitats negatives.
2. Així mateix, i sobretot en aquells casos en què aquestes intervencions es
perllonguen sine die per dificultats burocràtiques o per alteracions del
projecte, que es compensi (o s’eximeixi tributàriament) aquells comerços
que es vegin perjudicats.
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