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1. Propostes en matèria de morositat i finançament empresarial
Objectiu: reduir els terminis de pagament en les operacions comercials i facilitar
l'accés al crèdit.
•

Aplicar i desenvolupar reglamentàriament la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
manera que estableixi, entre altres:
−

El règim sancionador per incompliment

−

Creació de l'observatori contra la morositat

−

Creació de la figura del mediador empresarial i dels tribunals de comerç,
per disminuir la judicialització dels conflictes entre empreses motivats per
impagaments.

•

Garantir que les empreses adjudicatàries de les administracions públiques
compleixin la Llei 15/2010 pel que fa a terminis de pagament amb les seves
subcontractades.

•

Modificar els terminis de pagament de les liquidacions tributàries i de la
Seguretat Social en concordança amb els terminis de cobrament fixats per la
llei de lluita contra la morositat.

•

Agilitar els procediments d'accés a l'ajornament de pagament de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social a pimes que demostrin necessitats
financeres.

•

Establir línies de finançament i aval de l'ICO suficients i d'aplicació àgil per a
inversió i circulant, sobretot dirigides a les petites i mitjanes empreses i als
autònoms.

•

Establir línies de finançament i aval de l’ICO específiques per a operacions
internacionals.

•

Potenciar fórmules alternatives de finançament per a les empreses que
permetin disminuir la seva dependència del sistema financer tradicional (capital
risc, inversors de proximitat, finançament a través del mercat secundari de
valors,...).
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2. Propostes en matèria fiscal
Objectiu 1: facilitar l’aplicació de la tributació a pimes i autònoms
•

Impulsar un veritable règim tributari per a empreses de petita dimensió que
tingui en compte les característiques de les micro, petites i mitjanes empreses,
de manera que els requisits i obligacions siguin proporcionats respecte a la
seva dimensió.

•

Oferir un servei àgil i simple que permeti a les pimes i autònoms conèixer la
tributació que els és d’aplicació i consultar en temps real la informació tributària
que l’Administració té sobre aquests contribuents.

•

Eliminar les sancions derivades de la incorrecta interpretació de la norma quan
es faci constar la norma o criteri utilitzats.

•

Minimitzar els costos administratius derivats de les relacions amb
l’Administració permetent modificar els errors i introduint canvis sense incórrer
en infracció.

•

Diferenciar les càrregues tributàries en funció de la dimensió, establint el límit
de mitjana empresa en els 10 milions d’euros i els 50 treballadors
simultàniament.

•

Incentivar la utilització de mitjans telemàtics amb l’establiment de deduccions,
com, per exemple, 1.500€ el primer any i 300€ els dos següents.

•

Establir un sistema d’avisos en les notificacions electròniques que tingui en
compte les dificultats de les pimes, permetent l’ús de mitjans tradicionals per a
aquelles empreses que, sent micro o petites, no disposin dels mitjans
telemàtics suficients.

•

Fixar de forma estable les dades exigibles en els models de declaració i que
aquestes dades siguin les mínimes imprescindibles per al compliment dels
objectius de control tributari. En qualsevol cas, cal evitar que sigui necessari
dur comptabilitats amb criteris diversos.

•

Evitar duplicitats en la demanda d’una mateixa informació comptable, com
succeeix per exemple en requeriments d’informació que ja han estat dipositats
al Registre Mercantil.

•

Compensar a tant alçat les despeses ocasionades per l’atenció de
requeriments individualitzats.

•

Crear una taula de diàleg entre l'AEAT i les pimes, amb representació de les
principals entitats patronals estatals i autonòmiques, en què es puguin debatre
els problemes habituals de la normativa i la pràctica tributàries.
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Objectiu 2: fomentar la competitivitat de les pimes
•

Millorar el règim especial d’empreses de reduïda dimensió, ampliant l’àmbit
d’aplicació a les empreses que no compleixin algun dels dos requisits
següents: menys de 50 treballadors o menys de 10 milions d’euros de
facturació, tal com estableix la Comissió Europea.

•

Incentivar la inversió en actius fixos mitjançant una major acceleració de les
amortitzacions, multiplicant per 3 el coeficient d’amortització lineal.

•

Establir uns tipus impositius que permetin equiparar el tipus efectiu de pimes i
grans empreses, i que tinguin en compte la realitat de les pimes, empreses
habitualment amb més dificultats de capitalització, creixement i finançament, i
que n’incentivin la internacionalització. Per això es proposa establir un tipus
reduït del 20% en l’impost de societats per a empreses de fins a 10 milions
d’euros de facturació per la part proporcional als primers 300.000€ de la xifra
de negoci. També caldria permetre l’aplicació d’aquest tipus reduït a aquelles
empreses que, complint els requisits indicats en l’any anterior, superin en
l’actual l’esmentat llindar a causa de la seva activitat exportadora.

•

Recuperar el règim de foment a la inversió de beneficis extraordinaris per a les
empreses de reduïda dimensió.

•

Evitar la tributació de rendes no obtingudes permetent, per exemple:
o

la deducció de la retribució dels administradors o socis-gerents,

o

la deducció de les despeses de difícil justificació fixant uns criteris clars i
objectius,

o

la deducció del deteriorament de crèdits comercials un cop
transcorreguts els terminis que fixa la llei de lluita contra la morositat, o

o

la correcció dels efectes de la inflació en el cas de beneficis
extraordinaris derivats de transmissions patrimonials.

•

Establir un tipus únic en l’IRPF equivalent al tipus d’empreses de reduïda
dimensió de l’IS pels beneficis no reinvertits, resultat de l’activitat econòmica de
professionals i empresaris establerts com a persona física.

•

Permetre la deducció en la renda de les despeses derivades de la utilització del
vehicle de turisme per part d’empresaris en el desenvolupament de la seva
activitat, així com establir una proporció de 5/7 en cas de dificultat d’acreditar la
plena dedicació del vehicle a l’activitat en l’IVA.

•

Equiparar les retencions de socis i administradors, en el cas de pimes, a les
retencions generals a les rendes del treball.

•

Reduir la penalització a l’activitat econòmica a través de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques incrementant-ne el mínim exempt fins als 10 milions
d’euros.
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Objectiu 3: afavorir la liquiditat de les pimes
•

Establir un sistema que permeti, en cas de morositat, la rectificació de les
factures per tal que les pimes emissores puguin deduir l’IVA repercutit però no
cobrat transcorreguts els terminis màxims que fixa la llei de lluita contra la
morositat. De tal manera que el deutor passi a ser-ho amb l’Administració per
aquest impost, i que aquest deute inclogui un recàrrec del 10% per
desincentivar la morositat.

•

Dissenyar un sistema de retencions i pagaments a compte que eviti els
supòsits que generen devolucions.

•

Aplicar la meritació d’interessos de demora des de la finalització del període
voluntari de devolucions tributàries.

•

Fomentar i afavorir l’ús de la compensació de deutes i crèdits tributaris
accelerant el reconeixement dels crèdits a compensar.

•

Aplicació d’un recàrrec del 2% durant els primers 6 mesos en el cas de
presentació espontània de declaracions fora de termini.

Objectiu 4: fomentar la capitalització de les pimes
•

Establir deduccions en la quota de l’impost sobre societats o de l’IRPF en el
cas d’inversions a llarg termini en activitats econòmiques o empresarials
aplicable a augments de capital, concessió de préstecs participatius, concessió
de préstecs a llarg termini o en el cas de prestació de garanties personals amb
la finalitat de facilitar l’accés al crèdit a les empreses.

•

Substituir la reserva d’anivellament per la compensació de pèrdues cap enrere,
permetent la compensació de pèrdues amb beneficis obtinguts amb anterioritat,
amb límit a tres anys.

Objectiu 5: fomentar la creació d’empreses i l’ocupació
•

Establir exempcions, bonificacions o períodes de carència tributàries durant els
tres primers anys de vida d’una empresa.

•

Establir o incrementar les deduccions a l’IRPF o a l’Impost sobre Societats de
les quantitats invertides per business angels, eliminant les incompatibilitats
entre deduccions estatals i autonòmiques.

•

Establir deduccions o bonificacions a la contractació o manteniment de
l’ocupació per part de pimes i autònoms.

•

Establir deduccions efectives a la quota en el cas de plans de formació per a
empresaris i treballadors.
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3. Propostes en matèria laboral
Objectiu 1: garantir la participació i la defensa dels interessos de les pimes en la
taula negociadora dels convenis de sector a través d'organitzacions
empresarials que siguin representatives d’aquestes empreses
•

Modificació dels articles 87 i 88 de l’Estatut dels Treballadors per tal de garantir
la participació de les pimes en les taules de negociació dels convenis, així com
que el criteri per designar els membres de la comissió negociadora tingui en
compte, també, el nombre d’empreses i no només el nombre de treballadors
afectats pel conveni.

Objectiu 2: augmentar la flexibilitat interna en les pimes, donant la màxima
potestat al petit empresari a l’hora de distribuir la jornada
•

Facilitar la contractació, mitjançant l’adaptació a les necessitats de les pimes,
especialment pel que fa a la figura del contracte a temps parcial, reduint-ne la
rigidesa actual i possibilitant una distribució flexible del temps de treball.

•

Modificar l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, perquè en cas que no
existeixi un pacte al respecte, es contempli un mínim d’un 15% pel que fa a la
distribució irregular de la jornada.

•

Recuperar l’abonament dels 8 dies d’indemnització del FOGASA pel que fa als
contractes indefinits extingits per causes objectives en empreses que tinguin
menys de 25 treballadors.

•

Possibilitar que les empreses assegurin el recàrrec de prestacions, mitjançant
una pòlissa de responsabilitat civil.

•

Facilitar noves vies d’entrada al mercat laboral per a aquells joves que cerquen
la seva primera oportunitat de feina mitjançant la millora del contracte
d’aprenentatge.

Objectiu 3: augmentar la competitivitat del factor treball a les empreses
•

Reduir les cotitzacions empresarials de les pimes i garantir l’estabilitat de les
normatives que regulin incentius, bonificacions i/o reduccions a les cotitzacions
socials.

•

Impulsar les modificacions necessàries per tal que la confecció del calendari
laboral inclogui el trasllat dels dies festius intersetmanals als dilluns anteriors o
posteriors.

•

Racionalitzar el nombre de contractes existents, i harmonitzar les bonificacions
de les cotitzacions que puguin derivar-se’n.

•

Clarificar la normativa per tal de dotar de major seguretat jurídica aquelles
situacions en què el finiment de la ultraactivitat i la no existència d’un conveni
d’àmbit superior puguin generar conseqüències indegudes.
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•

Clarificar la normativa per garantir la seguretat jurídica, específicament en
situacions de crisi d’una empresa.

•

Possibilitar que les indemnitzacions per acomiadament davant d’una situació
de crisi per a l’empresa s’abonin al treballador de manera fraccionada.

Objectiu 4: garantir el dret i el deure del treball
•

D'acord amb els articles 53 i 81 de la Constitució espanyola, desenvolupar a
través d'una llei orgànica el dret de vaga.

•

Establiment d’un sistema proporcional pel que fa al nombre d’hores dedicades
a la representació sindical o dels treballadors de l’empresa, per tal d’evitar salts
significatius, en funció del creixement de l’empresa.

•

Lluitar decididament contra l'absentisme laboral a través d’una major
coordinació dels agents implicats, així com establir un procediment sancionador
per la utilització fraudulenta de la situació d’incapacitat temporal.

•

Impulsar l’ús de sistemes extrajudicials per tal de solucionar conflictes laborals.

•

Limitar l’ús de la figura de la inaplicació del conveni col·lectiu i de la negociació
d’un conveni d’empresa en el cas de sectors regulats i quan l’objectiu sigui fer
competència deslleial.

•

Prohibir que l’àmbit funcional d’un conveni pugui ser indeterminat o cobrir tot
tipus de sectors d’activitat.
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4. Propostes en matèria de formació i ocupació
Objectiu 1: avançar en la permeabilització del sistema universitari
•

Incrementar la presència de la representació dels sectors productius en els
consells socials per tal de promoure, des d’una participació responsable, un
major acostament de les activitats universitàries (docència i investigació) a les
necessitats presents i futures dels sectors productius.

Objectiu 2: incrementar significativament el nombre de persones amb una
titulació i/o certificació oficial en formació professional
•

Impulsar qualitativament i quantitativament (a través d’un finançament adequat)
el sistema de la formació i la qualificació professional:
o

Facilitar la creació d’un servei estable d'acreditació de les competències
professionals.

o

Impulsar la participació de les PIMES en els models de pràctiques i
aprenentatge (dual) en tots els subsistemes de la formació professional
mitjançant beneficis fiscals i finançament d’estructures de suport, tot
reconeixent el valor que aporten en els processos formatius.

•

Garantir la coordinació i col·laboració entre els ministeris amb competències en
matèria d’educació i treball, adoptant una estratègia sectorial única que permeti
un desenvolupament coherent de les diferents ofertes de formació professional
(títols i certificats de professionalitat).

•

Desplegar amb urgència la llei 30/2015 de manera que:
o

Es transfereixi a les CA el 100% dels recursos disponibles en matèria
de formació per a l’ocupació.

o

Els agents socials més representatius a nivell de les CA puguin tenir un
rol estratègic en el model.

o

Les PIMES puguin fer efectiva la possibilitat d’agrupar-se sota criteris
territorials i sectorials o acumular les seves quotes durant més d’un
exercici.

Objectiu 3: avançar en la idoneïtat i efectivitat de les polítiques d’ocupació
•

Progressiva vinculació de les polítiques actives i passives d’ocupació (també a
nivell de finançament de manera que el 100% dels recursos restin al sistema i
allò que s’estalvia en passives es pugui invertir en actives).

•

Racionalització de les vies de finançament a les CA que permetin l’establiment
de serveis ocupacionals estables i permanents en el temps des d’una efectiva
col·laboració publicoprivada.
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•

Actuar sobre els “oferents” d’ocupació, a través de la prospecció i del servei a
les empreses quan es donin ineficiències en el mercat del treball, com succeeix
en col·lectius amb més risc d’exclusió i en les necessitats d’ocupació no
cobertes fruit del desajustament competencial.

•

Impulsar els plans de formació a mig i llarg termini per tal de millorar
l’adequació de la formació i la qualificació de la població activa al llarg de la
vida.
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5. Propostes en matèria de política energètica
Objectiu: propiciar l'estalvi i l'eficiència energètica, reduir els costos energètics i
disminuir la dependència dels combustibles fòssils
•

Elaborar un plantejament energètic global, entre totes les parts implicades. En el
disseny d’aquest plantejament, els consumidors hi han de tenir un paper rellevant,
i no com passa ara, que el sistema és dissenyat pels productors-distribuïdors.

•

Considerar l’electricitat com un bé de primera necessitat.

•

Prescindir del carbó com a font de generació elèctrica per la greu problemàtica de
contaminació que planteja i per l’alt cost públic que suposa sostenir la mineria
espanyola.

•

Establir una subhasta específica per tecnologia de generació, de manera que
s’arribi a un preu per tecnologia. La composició del mix de generació hauria de ser
dissenyat pel govern, a partir d’una planificació energètica. De forma progressiva,
l’energia renovable hauria d’anar guanyant pes en la composició del mix.

•

Limitar de forma severa i efectiva l’oligopoli elèctric, tant vertical com horitzontal.
Separació real de les empreses de generació, distribució i comercialització. En
generació, impedir que una mateixa companyia pugui ser propietària de diferents
tecnologies de generació.

•

Transferir el cost de les subvencions de la factura energètica als pressupostos
generals de l’estat.

•

Derogar el Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les
condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de
subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb
autoconsum”.

•

Rebaixar el preu del factor de potència.

•

Permetre les variacions de potència contractada amb una freqüència superior a
una a l’any (tant en gas com en electricitat).

•

Adoptar mesures contundents per fer front a la pobresa energètica.

•

En relació a la gestió de les dades horàries de consum elèctric dels comptadors
digitals, fer efectiu el dret dels ciutadans, com a propietaris de la seva informació,
de disposar de la dada en el format adequat per poder rebre serveis d’eficiència
energètica de manera independent de les companyies de subministrament.

•

Potenciar de forma creïble el cotxe elèctric per assolir l’objectiu de 150.000 unitats
en circulació l’any 2020.

•

Potenciar de forma efectiva la geotèrmia (bomba de calor de baixa entropia).
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•

Evitar el que metafòricament es coneix com a portes giratòries augmentant de 2 a
4 anys el termini en què alts càrrecs de l’administració puguin ocupar seients en
els consells d’administració de les companyies energètiques.

•

Garantir als sectors productius que les companyies distribuïdores d'electricitat
atenguin una demanda de connexió o ampliació de potència en un termini màxim
de 3 mesos des de la petició corresponent, tant en cas de nova instal·lació com en
el d'instal·lació ja existent sense connexió.
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6. Propostes en matèria d'emprenedoria i autònoms
Objectiu 1: potenciar l'activitat emprenedora i la creació d'empreses
•

Facilitar i simplificar l'obertura d'empreses i l'inici de l'activitat als autònoms.

•

Reduir les càrregues administratives per a les microempreses i els autònoms,
com, per exemple, simplificant la comptabilitat que estan obligats a portar.

•

Ampliar les bonificacions actuals per a nous autònoms establint la reducció del
80% de la quota durant els 12 mesos immediatament posteriors a l’inici
d’activitat; una reducció del 50% per als següents 12 mesos, i una reducció del
30% per als 12 mesos posteriors. Aquestes bonificacions s’haurien d’ampliar
als autònoms que hagin vist fracassar un projecte empresarial anterior.

•

Implementar el sistema de cotitzacions a la Seguretat Social per trams i sobre
la base dels rendiments nets obtinguts.

•

Evitar la penalització excessiva en cas de retards puntuals en el pagament de
les quotes a la Seguretat Social, entenent que el pagament d’interessos de
demora representa una penalització proporcional a un retard puntual.

Objectiu 2: facilitar i impulsar l’activitat econòmica dels emprenedors
•

Recuperar el tipus reduït i superreduït d’IVA per a aquelles activitats que van
veure incrementats aquests tipus. En qualsevol cas, aquells béns i serveis de
primera necessitat, incloent-hi els alimentaris, han de tenir el tipus superreduït.

•

Clarificar i revisar criteris tributaris pel que fa a les despeses deduïbles
d'autònoms “persona física”, evitant la tributació per rendes no obtingudes.

•

Recuperar el llindar de 300.000 euros de facturació per poder-se acollir al
règim d’estimació objectiva i permetre’n l’aplicació per a aquells epígrafs
d’activitat que n’han quedat exclosos recentment. Sense perjudici de flexibilitzar
el canvi de règim tributari i incentivar l’adopció de l’estimació directa
simplificada.

•

Facilitar l’elecció de la periodicitat trimestral del pagament de les cotitzacions a
la Seguretat Social, especialment en aquelles activitats amb un alt component
estacional, així com estudiar la possibilitat d’impulsar la figura de l’autònom
discontinu i a temps parcial.

•

Simplificar al màxim possible els requisits formals i d’informació exigits a les
microempreses en estimació directa, eliminant les duplicitats d’informació.

•

Establir dos anys de carència en el càlcul de la pensió per a aquelles persones
que emprenen amb 45 anys o més, beneficiant-se de l’aplicació de
bonificacions a les cotitzacions socials en el cas d’optar per la base mínima.
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•

Enduriment dels mecanismes de control contra l’intrusisme i la competència
deslleial.

Objectiu 3: reconèixer i protegir la figura de l’autònom
•

Establir l’ajut de 426 euros durant 6 mesos per a aquells autònoms que, sent
beneficiaris de la prestació per cessament d'activitat, l’hagin esgotat.

•

Permetre compatibilitzar jubilació i treball per compte propi en qualsevol
moment de la jubilació, ja sigui anticipada o no, en qualsevol dels règims quan
s'hagin cotitzat almenys 35 anys.

•

Incloure les organitzacions d'autònoms, tant a nivell estatal com autonòmic, en
tots els fòrums de concertació i diàleg social.

13

7. Propostes en matèria d’internacionalització i R+D+i
Objectiu 1: augmentar la competitivitat de les nostres empreses a través de
l'entrada a nous mercats i de la innovació
•

Establir mesures específiques per incrementar les exportacions: potenciar
l'accés a la internacionalització de les empreses, prioritzant l'activitat en
economies emergents.

•

Donar suport financer als projectes d'implantació productiva a l'exterior, a
condició que mantinguin les estructures d'alt valor afegit en el país (disseny,
logística, tecnologia, seu central,...).

•

Desenvolupar un pla específic de suport a la internacionalització de les pimes,
que inclogui, entre altres, l'impuls de la cooperació entre empreses, sistemes
d'informació de mercats i empreses potencials, i àrees d'aterratge a l'exterior.

•

Establir mecanismes de coordinació de totes les institucions que gestionen
programes de comerç exterior, tant de les que depenen de l'administració
central com de les dependents de les comunitats autònomes.

•

Agilitzar l'obtenció de visats en les nostres ambaixades i consolats. Impulsar la
concessió de visats automàticament quan els beneficiaris estiguin avalats per
una organització empresarial més representativa.

•

Incrementar de manera substancial els estímuls destinats a potenciar la
recerca i la innovació en les empreses, facilitant-ne l'accés a les pimes.

•

Impulsar una normativa d’etiquetatge que no entorpeixi l’activitat empresarial,
especialment el comerç internacional.

Objectiu 2: millorar els tràmits duaners i les inspeccions en frontera
•

Establir uns procediments i costos de “buidatge” o “circuit vermell”
proporcionals al valor dels contenidors i a la dimensió de l’empresa.

•

Ampliar els recursos humans i els horaris de les inspeccions en frontera en
infraestructures com el port de Barcelona, així com accelerar els tràmits i
l’atorgament de permisos.

•

Coordinar els diferents cossos que participen en la gestió fronterera.

•

Permetre la tramitació telemàtica i impulsar la simplificació dels tràmits
duaners.

•

Ampliar els dipòsits duaners a zones industrials, malgrat que puguin trobar-se
lluny de les duanes portuàries o aeroportuàries.
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8. Propostes en matèria d'infraestructures
Objectiu: focalitzar la inversió pública en infraestructures que reverteixin en
millores competitives del sector productiu
•

Revisar les prioritats d'inversió estatal en infraestructures sobre la base de
l'anàlisi cost-benefici, prioritzant l'economia productiva.

•

Millorar la transparència en els processos de definició de les xarxes
d'infraestructura, donant entrada a la participació de les organitzacions
empresarials del territori.

•

Impulsar el transport en ferrocarril i marítim per garantir l'eficiència i la
sostenibilitat, d'acord amb els objectius del Llibre Blanc del Transport de la
Comissió Europea.

•

Promoure un nou marc de col·laboració publicoprivada en les infraestructures,
que garanteixi la seguretat jurídica de la inversió privada i que limiti els guanys
derivats del pagament per ús.

•

Ampliar l'autonomia dels gestors d'infraestructures, sobretot en l'àmbit dels
aeroports (AENA) i els ports (ports de l'Estat).

•

Impulsar el Corredor Ferroviari Mediterrani per al transport de mercaderies des
d'Algesires fins a la frontera francesa garantint les connexions i accessos amb
els diferents ports que ha d'unir.
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9. Propostes en matèria de contractació pública
Objectiu: establir mecanismes que assegurin l'accés de les pimes a les compres
públiques. S’hauria de reflectir en unes proporcions de compra pública a pimes
pròximes al seu pes en la generació de riquesa, és a dir, uns 2/3 de l'economia
•

•

•

Apostar de forma clara per la divisió dels contractes en lots d’acord amb el que
preveu l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, de manera que:
o

Els poders adjudicadors puguin optar per adjudicar un contracte en
forma de lots separats i puguin decidir la mida i l’objecte d’aquests lots.

o

En els casos en què la divisió en lots no resulti obligatòria, i s’opti per no
fer-ne divisió, els poders adjudicadors indicaran les principals raons per
les quals han decidit no subdividir-los. Aquesta motivació s’inclourà en
els plecs de la contractació.

o

Els poders adjudicadors precisin en els plecs si les ofertes poden
presentar-se per a un, alguns o tots els lots.

o

Els poders adjudicadors estiguin facultats per limitar el nombre de lots
que puguin adjudicar-se a un licitador, encara que es puguin presentar
ofertes per a alguns o tots els lots.

Establir mecanismes de pagament directe al subcontractista d’acord amb el
que preveu l’article 71 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, de manera que:
o

Els estats membres puguin disposar que, a petició del subcontractista i
quan la naturalesa del contracte ho permeti, el poder adjudicador
transfereixi directament al subcontractista les quantitats que se li deguin
pels serveis prestats, els subministraments entregats o les obres
realitzades per l’operador econòmic al qual s’hagi adjudicat el contracte
públic (contractista principal). Les disposicions relatives a aquesta forma
de pagament s’estableixen als plecs de contractació.

o

Els estats membres puguin establir en el seu Dret nacional normes
responsabilitat més estrictes o disposicions més àmplies en matèria
pagaments directes al subcontractista disposant, per exemple,
pagament directe al subcontractista sense necessitat que aquest
sol·liciti.

de
de
el
ho

Assegurar que en el procés de compra pública es compleixi escrupolosament
la legislació vigent en matèria de morositat. Així mateix, cal que en els plecs de
les licitacions consti de forma expressa que, en cas de subcontractacions per
part de l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de complir amb els
subcontractats, de forma escrupolosa, els terminis de pagament que fixa la
mateixa llei. Impedir que s’utilitzi el “confirming” per dilatar els períodes de
pagament.
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•

Limitar, de forma gradual, l’accés a la contractació pública d’aquelles empreses
que incompleixen els terminis de pagament legalment establerts (d’igual
manera que es fa amb qui incompleix amb hisenda o amb la seguretat social).

•

Establir exigències de classificació només en els casos en què sigui
estrictament obligatori per llei. D'altra banda, en cap cas s'hauria de demanar
una classificació més restrictiva de la que fixa la norma, sense que això
signifiqui que l'administració hagi de relaxar o no hagi d'aplicar criteris de
solvència, tant econòmica com tècnica.

•

Harmonitzar el reconeixement mutu de les classificacions empresarials que
efectuen els diferents organismes autonòmics per tal que siguin vàlides a nivell
estatal.

•

Criteris d’adjudicació: en sectors de mà d’obra intensiva (seguretat privada,
neteja,...), en què el cost del personal suposa el 85%-90% del cost total,
l’Administració no hauria de basar els criteris d’adjudicació en el preu com
s’està fent actualment. S’estan contractant serveis de poca qualitat, amb
personal sense formar i amb empreses que incompleixen les seves obligacions
laborals i fiscals. El preu no hauria de suposar més del 51% del pes dels criteris
d’adjudicació. S’ha de perfilar un model de contractació on prevalguin la qualitat
i l’eficàcia.

•

Seguiment del contracte: és fonamental tant per garantir la qualitat del servei
com per controlar aquelles empreses adjudicatàries que han guanyat el
concurs gràcies a les millores de proposta que han presentat i que finalment no
es porten a terme (a vegades, ni tan sols compleixen els termes del contracte).
El seguiment ha de comprendre, també, el compliment de les obligacions
laborals i fiscals durant l’execució del contracte. En aquest sentit, seria
convenient establir un règim sancionador per incompliment dels contractes amb
conseqüències a l’hora de presentar-se a futurs concursos públics.

•

Relació publicoprivada: es proposa crear taules o habilitar les ja existents,
formades per l’administració, els agents socials i els agents econòmics, on es
treballin les incidències dels concursos públics i es faci un seguiment de la
contractació.
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10. Propostes en matèria de segona oportunitat
Objectiu: permetre que els empresaris que, havent actuat de bona fe, hagin vist
fracassar un projecte empresarial, puguin tornar a emprendre o incorporar-se a
una empresa sense arrossegar deutes del projecte anterior
•

Eliminar els privilegis de certs creditors perquè els titulars de crèdits de dret
públic o crèdits amb garantia real hagin de negociar i assumir els acords
extrajudicials de pagament en les mateixes condicions que la resta de crèdits.

•

Rebaixar els requisits per poder assolir un acord extrajudicial de pagaments.

•

Garantir el finançament bancari dels autònoms i de les pimes durant la
negociació dels acords extrajudicials de pagaments.

•

Potenciar la figura de mediador de les organitzacions empresarials més
representatives de l’àmbit estatal i autonòmic, quan el deutor sigui empresari.

•

Reduir els percentatges d’obligada devolució per l’exoneració de deutes. I en el
cas de no poder complir amb els mínims exigits, oferir un mecanisme perquè el
deutor pugui complir amb un pla de pagaments en un termini de 3 anys, tot
permetent l’exoneració definitiva del passiu pendent en finalitzar el termini.

•

Introduir la figura de fitxers positius que ofereixin informació sobre el bon
compliment creditici de les empreses.

•

Impulsar la compensació de deutes i crèdits, entre els contribuents i l’Agència
Tributària.

•

Limitar a un any la durada del conjunt de procediments jurídics de liquidació
d’una empresa en cas de fallida no fraudulenta, i garantir que els empresaris
que tornin a emprendre gaudeixin del mateix tracte que les noves empreses,
d’acord amb el que preveu l’Small Business Act de la Comunitat Europea.

•

Regular l’accés a l’assistència jurídica gratuïta (advocat d’ofici) a les persones
jurídiques que, complint la definició de pime, es trobin en dificultats
econòmiques.

18

11. Propostes en matèria de medi ambient
Objectiu: dissenyar un marc legal en matèria mediambiental que tingui en
compte les pimes i les seves característiques
•

Establir una legislació ambiental específica per a pimes que tingui en compte
les seves característiques en relació a la dimensió.

•

Revisar els criteris per determinar les modificacions substancials per tal que
siguin homogenis a nivell estatal i que tinguin en compte la dimensió de pime a
l’hora de determinar quins canvis són efectivament substancials.

•

Introduir beneficis fiscals a l’impost de societats per a les pimes que incorporin
millores ambientals, establint uns criteris clars i objectius que en facilitin
l’aplicació.

•

Homogeneïtzar els tràmits i taxes que generin diferència de tracte en funció de
la CA i que resten competitivitat.

•

Sol·licitar la consulta preceptiva a les organitzacions empresarials més
representatives a nivell estatal i autonòmic en aquelles iniciatives legislatives
que afectin les empreses.
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12. Propostes en matèria de comerç
Objectiu: establir una normativa que tingui en compte la realitat específica del
petit comerç
•

Impulsar una campanya de conscienciació contra la compra a manters i
reforçar el control a les duanes amb la col·laboració de totes les
administracions i cossos de seguretat, així com del compliment de llicències i
requisits necessaris.

•

En matèria pesquera, eliminar la possibilitat de venda a particulars en la
primera venda i recuperar la subhasta com a mètode obligatori de la primera
venda de productes pesquers.

•

Impulsar els certificats d’origen per aquells productes més susceptibles de
presentar qualitats diferenciades en funció de la procedència.

•

Protegir el patrimoni comercial fomentant la conservació de façanes, rètols i
interiors dels establiments comercials emblemàtics, originals o tradicionals.

•

Eliminar els costos i simplificar les barreres administratives existents en la llei
de metrologia.
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