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1. Propostes en matèria de fiscalitat municipal 

 

Objectiu: Incentivar o, com a mínim, no desincentivar l’activitat econòmica a partir 

d’instruments fiscals de competència municipal. 

• En funció del nivell de la pressió fiscal del municipi, demanar una congelació o 
una rebaixa dels tipus o de les bases segons pertoqui. 

• Vincular l’IAE a l’activitat real de les empreses, establint bonificacions 
encaminades a impulsar l’emprenedoria, acompanyar les noves iniciatives i 
dinamitzar la creació d’ocupació. Per exemple, es podria gravar el consum 
elèctric en lloc de la potència elèctrica instal·lada, evitant, així, gravar locals que 
no s’utilitzen o que tenen una baixa activitat elèctrica. 

• En cas que els beneficis empresarials siguin negatius, l’IAE a aplicar ha de ser 
reduït o anul·lat. 

  



 
 

2. Propostes en matèria de simplificació administrativa 

Objectiu: Adequar l’aplicació del marc normatiu de competència municipal en què 

operen les pimes, tot reduint els obstacles que pugui generar en la creació i el 

creixement de la petita i mitjana empresa, simplificant tràmits i impulsant la 

transparència. 

 

• Generalitzar la intervenció administrativa en un model de control ex post a partir de 
la declaració de responsable i comunicació prèvia. 

• Aplicar sistemàticament el principi “Pensar primer en petit”, tenint presents les 
característiques de les pimes a l’hora d’elaborar i aplicar l’actual marc regulador, de 
cara a reduir la incidència dels “costos normatius”. 

• Avaluar prèviament l’impacte econòmic de tota mesura del consistori que afecti el 
teixit empresarial (“test de la pime”) i la seva aplicació. 

• Adaptar, sempre que sigui possible, les obligacions legals a la dimensió d’empresa 
i evitar la sobreregulació.  

• Establir la consulta als interessats, incloses les organitzacions de pimes, com a 
mínim vuit setmanes abans d’elaborar qualsevol proposta consistorial que tingui 
repercussió sobre les empreses. 

• Simplificar i agilitzar els processos de tramitació en les relacions de les pimes amb 
l’administració, sobretot a través d’eines telemàtiques/digitals. 

• Reduir els terminis per aconseguir permisos i llicències en matèria 
economicoempresarial. 

• Perfeccionar els sistemes d’informació i registre que permetin l’anàlisi qualitativa i 
quantitativa de les dades que puguin orientar les actuacions de l’ajuntament i els 
agents implicats. 

• Impulsar la creació de finestretes úniques per a la realització de gestions i 
tramitacions empresarials de tipus administratiu. 

  



 
 

3. Propostes en matèria de contractació pública 

Objectiu: Incrementar l’eficiència de la despesa pública, facilitant l’accés de les 
petites i mitjanes empreses a la compra pública. En contra del que molts creuen, 
facilitar l’accés de les empreses de dimensió més petita no va contra aquest 
objectiu, atès que amplia la competència perquè fa possible una major 
concurrència a les diferents ofertes de compra pública. Es tracta d’acostar el pes 
específic de la pime en la contractació pública al seu pes real en l’economia, tant 
en nombre d’unitats empresarials (99,8% del total) com en relació al seu valor 
afegit generat (58,9% del total). 

 
• Conscienciar els òrgans de contractació del seu municipi sobre l’impacte que té la 

contractació pública en l’economia local.  

• Cal que el personal dels diferents organismes implicats en l’elaboració de les 
condicions dels concursos públics estigui ben format en una matèria que ha canviat 
recentment. La nova Llei (9/2017) de contractes del sector públic suposa un canvi 
de paradigma en la matèria i cal que això quedi reflectit en l’elaboració dels plecs 
de les licitacions. 

• Dividir els contractes en lots tant com sigui possible. En cas de no fer-ho, establir 
l’obligació de justificar la no divisió. Els lots dels contractes públics han de ser tan 
petits i eficients com sigui possible. 

• Limitar el nombre de lots als quals les empreses poden presentar ofertes. 

• Limitar el nombre de lots dels quals una empresa pot ser adjudicatària. 

• En relació als requisits financers, cal seguir la regla de no exigir un volum de negocis 
mínim anual superior al doble del valor estimat del contracte.  

• Establir espais de diàleg entre els encarregats de la compra pública i el teixit 
productiu del municipi i els seus representants. 

• Impulsar la realització de fires de contractació pública a nivell municipal, 
supramunicipal o comarcal -dirigides, específicament, a pimes- en què es doni 
difusió als projectes previstos i es faciliti l’accés d’aquestes empreses a la compra 
pública. 

  



 
 

4. Propostes en matèria de comerç 

Objectius:  

1. Impulsar la competitivitat del comerç local de proximitat. 
2. Simplificar la hiperregulació en el sector del comerç. 
3. Fomentar la col·laboració publicoprivada del comerç amb l’Administració. 
4. Oferir incentius fiscals i una dotació econòmica suficient per al correcte 

desenvolupament del sector com a sector essencial i vertebrador dels 
municipis. 

5. Recuperar el prestigi del comerç local de proximitat. 
6. Fomentar els mercats municipals i de venda no sedentària. 

 

1. Impulsar la competitivitat del comerç local de proximitat 

• Elaborar polítiques públiques municipals que fomentin l’obertura de nous comerços, 
facilitant els tràmits administratius, i permetent diferents activitats comercials 
compatibles en un mateix establiment. 

• Facilitar la digitalització del sector del comerç a través de formació específica, de 
dotació de recursos i de polítiques públiques que ajudin a la seva implantació. 

• Generar sinergies efectives entre les plataformes de venda online i el comerç físic 
de proximitat (per exemple click and collect a la tenda física de productes comprats 
en altres plataformes online, per tal de potenciar l’afluència de clients a les botigues 
de barri). 

• Dissenyar campanyes de comunicació posant en valor productes i comerços de 
qualitat, especialitzats, singulars, emblemàtics... de determinats barris i/o del 
municipi, amb la finalitat d’atraure nous consumidors i descentralitzar les compres. 

• Permetre al comerç local operar en condicions de competència lleial. En aquest 
sentit, esdevé imprescindible que des del consistori s’erradiqui qualsevol tipologia 
de venda ambulant il·legal, d’ocupació il·legal de la via pública, de venda de 
begudes i aliments sense control sanitari en l’espai públic... Les regles i normatives 
establertes han de respectades per tots aquells operadors del sector, vetllant, així, 
per la responsabilitat global, l’ordre i la legalitat.  

• En relació amb el punt precedent, és necessari que els ajuntaments col·laborin en 
el desenvolupament d’un protocol d’actuació entre totes les administracions 
públiques competents i cossos i forces de seguretat, per preservar la seguretat en 
el comerç, reduir la multireincidència delictiva -i, especialment, també de furts-, el 
control de duanes... En aquest sentit, el “Protocollo d’intesa per la lotta alla 
contraffazione e alla pericolosità dei prodotti a tutela della concorrenza leale e della 
sicurezza e salute dei consumatori”, de la regió del Vèneto a Itàlia, en seria un 
referent. 

  



 
2. Simplificar la hiperregulació en el sector del comerç 

• Facilitar i promoure l’obertura de nous comerços per evitar la desertització comercial 
dels carrers i eixos del municipi, així com ajudar a progressar aquells que encara 
estan oberts. La burocràcia tècnica no ha de ser un impediment sinó que s’ha de 
minimitzar al màxim. 

• Qualsevol nova regulació d’àmbit municipal o modificació de la ja existent, ha de 
fer-se sota el criteri de la Recomanació Europea de la Small Business Act (SBA), 
és a dir, pensant primer en petit, avaluant l’impacte que tindran les noves mesures 
per al sector del comerç local de proximitat, i justificant-ne l’aplicació una vegada 
aprovades -sobretot, en matèria urbanística. 

• Les polítiques públiques limitadores i restrictives (moratòries, plans especials, plans 
de mobilitat, ordenances de terrasses...) han de comptar amb la participació de les 
principals associacions de comerciants del territori, gremis sectorials i patronals més 
representatives, per avaluar-ne l’abast, la conveniència i l’afectació. 

• Totes les normatives que afectin la regulació del comerç han d’estar contingudes i 
disponibles en un espai web de l’ajuntament del municipi, que serà clar i accessible 
per als comerciants. 

• En la mesura de les competències que siguin d’atribució als ajuntaments, incentivar 
la creació d’un sandbox normatiu que permeti la modernització del model de comerç 
tradicional, sense perdre’n els valors substancials, adaptant-lo a les noves 
necessitats dels consumidors i dels professionals del sector. La finalitat d’aquesta 
iniciativa és, per una banda, generar aprenentatge i coneixement per part de 
l’administració i dels agents interessats en l’aplicació de les noves tecnologies en el 
sector, i, per l’altra, observar els comportaments, l’adaptabilitat, les externalitats 
negatives i positives i, finalment, dissenyar una regulació adaptada a la realitat que 
necessita el sector i el territori on opera. 

 

3. Fomentar la col·laboració publicoprivada del comerç amb l’Administració 

• Els gremis sectorials de comerç, en tant que entitats amb un profund coneixement 
dels sectors que representen, han de poder participar en el procés d’inspecció ex 
post de les declaracions responsables d’obertura de locals, per tal de garantir el 
compliment de la normativa aplicable i assessorar els comerciants al respecte. La 
figura anàloga hauria de ser similar a les ECA (Entitats Col·laboradores de 
l’Administració). 

• Els municipis han de garantir i facilitar la possibilitat de desenvolupar les Àrees de 
Promoció Econòmica (APEUS) en funció del que s’estableixi a la normativa 
aprovada amb rang de llei a aquest efecte a Catalunya. Així mateix, garantiran la 
prestació dels serveis municipals en aquestes àrees, sense reduir-ne ni la 
freqüència ni la qualitat. 

• Fomentar la col·laboració entre l’Administració Pública i les entitats privades quan 
d’aquesta sinergia se’n reforci el paper del comerç local de proximitat. 

  



 
4. Incentius fiscals i dotació econòmica suficient per al correcte 

desenvolupament del sector com a sector essencial i vertebrador dels 

municipis 

• Promoure i dissenyar incentius fiscals per millorar la competitivitat del teixit 
productiu dels municipis, així com la bonificació de l’IBI, com a mesura per fomentar 
l’obertura de nous establiments comercials en nuclis urbans dins de trama 
urbanística consolidada. 

• Dotar econòmicament de forma suficient les regidories de comerç, amb la finalitat 
d’invertir en la competitivitat del comerç local de proximitat (mitjançant plans 
d’actuació i programes de subvencions) en tots els seus aspectes, considerant, així, 
el sector del comerç com un element essencial i vertebrador pels municipis, tant per 
la seva activitat econòmica com per la seva funció social. 

• En els plecs de condicions de les subvencions municipals de comerç, no limitar els 
sol·licitants a aquells que tinguin local comercial a peu de carrer, sinó incloure també 
altres modalitats de comerç i serveis que puguin no reunir aquest requisit (per 
exemple perruqueries i/o centres d’estètica que es trobin en principals o entresols 
de finques...). 

• Promoure iniciatives fiscals positives que facilitin l’atracció i la implantació de nous 
comerços en aquells municipis amb un baix nivell de presència comercial per evitar 
el fenomen de l’aïllacionisme poblacional, sobretot de menors i persones de la 
tercera edat, per als quals és pràcticament impossible desplaçar-se a altres 
municipis per poder-se abastir periòdicament.  

 

5. Recuperar el prestigi del comerç local de proximitat 

• Incentivar l’associacionisme comercial perquè els comerciants puguin interactuar 
amb els ajuntaments a través d’un interlocutor vàlid, i, alhora, fer participar aquestes 
entitats en els processos de decisions dels consistoris en qualsevol matèria que els 
afecti directament o indirectament. 

• Codissenyar projectes entre l’Ajuntament i les entitats de comerç per garantir el 
relleu generacional. És essencial atraure les noves generacions al sector del 
comerç que, evidentment, haurà de reinventar-se en molts àmbits, però que en cap 
cas els municipis poden perdre. 

• Elaborar i proporcionar formació sobre els nous llocs i models de treball que estan 
sorgint en el sector del comerç arran de l’aplicació de les noves tecnologies.  

• Promoure -a nivell municipal, nacional i internacional- els casos d’èxit de negocis 
comercials locals i basar les polítiques públiques en l’especialització dels 
comerciants, la qualitat dels productes, la digitalització dels models de negoci i 
l’atenció al client (i servei postvenda).  

  



 
6. Mercats municipals i de venda no sedentària 

• Contribuir des dels ens locals a avançar cap a un model comercial d’excel·lència 
als mercats municipals i als centres comercials a cel obert. En aquest sentit, cal que 
els consistoris, juntament amb les associacions de comerciants locals, dissenyin 
projectes que, partint de la situació concreta de cada municipi, reforcin la centralitat 
del mercat municipal i els centres comercials a cel obert dintre de l’oferta comercial 
local. Aquesta centralitat, a més, pot incorporar altres aspectes de la vida dels 
pobles i ciutats: l’espai físic del mercat municipal pot esdevenir també nucli de la 
vida social de la localitat, mitjançant l’organització d’actes cívics, culturals, lúdics i 
solidaris a les seves instal·lacions, amb la qual cosa es genera una experiència de 
compra única. 

• Promoure la inclusió del producte autòcton i de proximitat com a complement de 
l’oferta turística dels pobles. A més, cal estimular l’oferta del producte de proximitat 
per tal que tingui una major rellevància als mercats municipals. 

• Pel que fa als mercats de venda no sedentària, cal complir amb el Decret de mercats 
de venda no sedentària de Catalunya i amb la Llei de comerç, serveis i fires de 
Catalunya, de manera que cada Ajuntament que tingui mercats de marxants a la 
seva localitat es regeixi per l’ordenança establerta a aquest efecte. Així, els 
operadors tindran la garantia dels criteris seguits pel consistori, dels seus drets i de 
les seves obligacions. En cap cas poden disposar-se mercats, parades... que no 
estiguin subjectes a una ordenança municipal, i que siguin les regidories dels 
diferents districtes o barris les que determinin les condicions de forma autònoma, 
sense atendre al que preveu la normativa de mercats no sedentaris de Catalunya. 

• Així mateix, cal establir polítiques municipals que incentivin i promoguin la 
modernització dels mercats de marxants i en facilitin la inclusió dins la seva oferta 
comercial en el conjunt del comerç local.  

  



 
 

5. Propostes en matèria de promoció econòmica 

Objectiu: Fomentar l’emprenedoria local i facilitar el creixement de les empreses 

ubicades al municipi.  

 

• Acostar les escoles als emprenedors dels municipis i aquests a les escoles. 

• Desenvolupar programes a les escoles i entitats locals per fomentar l’emprenedoria 
en les diferents etapes i nivells educatius. 

• Impulsar incubadores, acceleradores i/o espais de coworking temporalment gratuïts 
o parcialment subvencionats. 

• Donar suport als emprenedors en les primeres fases dels seus projectes 
empresarials, a partir d’assessorament, ajuts i subvencions (parcials/temporals), 
acompanyament, mentoria/coaching. 

• Donar suport local a emprenedors i autònoms per tal que puguin accedir a 
programes ja existents de finançament, avals, internacionalització, digitalització i 
comerç electrònic. 

  



 
 

6. Propostes en matèria d’infraestructures i polígons 

empresarials  

Objectiu: Prioritzar les infraestructures que afavoreixin l’activitat econòmica i que 

facilitin la transformació digital de les empreses i els comerços, amb una especial 

atenció als polígons empresarials.  

 

• Facilitar i garantir l’accés als subministraments bàsics necessaris (electricitat, aigua, 
emergències...) per a les empreses del municipi (ampliacions de potència elèctrica, 
acabar amb els microtalls elèctrics, pressió adequada en el subministrament 
d’aigua...).  

• Garantir l’accés a les telecomunicacions i a la fibra òptica de tots els establiments 
dels polígons empresarials. 

• Millorar els accessos i aparcaments a les zones empresarials, i reservar espais per 
a aparcament de camions. 

• Millorar la imatge dels polígons empresarials, per exemple incrementant en els 
contractes de les concessionàries la freqüència de neteja viària i de desbrossament. 

• Definir una partida específica en els pressupostos municipals dedicada a inversions 
i manteniment dels polígons empresarials, per un import mínim equivalent al 10% 
de la recaptació dels impostos de competència municipal vinculats al teixit 
empresarial instal·lat als polígons (retorn de la fiscalitat associada al polígon). 

 

  



 
 

7. Propostes en matèria d’eficiència energètica/sostenibilitat  

Objectiu: Avançar cap a una societat més sostenible des del punt de vista 

mediambiental i potenciar el paper de les energies renovables. 

 

• Donar suport a la instal·lació de fonts d’energia renovable. 

• Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

• Suport a les empreses per implantar les seves polítiques d’RSC, socials, 
mediambientals... a través d’ajuts i subvencions. 

• Instaurar programes d’impuls de l’economia circular en el si dels polígons mitjançant 
la col·laboració entre empreses i associacions empresarials. 

  



 
 

8. Propostes en matèria de turisme  

Objectiu: El sector turístic té una rellevància que va més enllà de l’àmbit 
estrictament econòmic, atès que també té un impacte a nivell social i pel que fa a 
la imatge i projecció exteriors de les ciutats, per la qual cosa ha de tenir una 
atenció prioritària i específica. Requereix un treball conjunt de tots els actors 
públics i privats per consolidar aquesta activitat d’una manera integradora, 
procurant desenvolupar un model de qualitat, responsable i sostenible. 

 

• Controlar l’oferta il·legal d’allotjaments turístics i de restauració. 

• Aturar les activitats il·legals com el Top Manta que no col·laboren en l’economia, 
causen perjudicis a les activitats legals i donen una mala imatge de les ciutats. 

• Evitar que els habitatges d’ús turístic es donin d’alta a zones classificades com a 
sòl rústic (s’haurien de donar d’alta com a establiments de turisme rural). 

• Amb la participació dels operadors locals i els seus representants, prioritzar 
l’aplicació dels diners provinents de la taxa turística en activitats de promoció i 
millora turística i de l’entorn amb un alt retorn social. 

 

  



 
 

9. Propostes en matèria de formació professional i mercat 

laboral  

Objectiu: Establir sinergies entre els centres formatius i el teixit productiu del 
municipi, per garantir la necessària coordinació de totes les iniciatives de 
formació i qualificació, que han d’estar al centre de les polítiques actives 
municipals. Coordinar tots els recursos municipals de formació professional 
(inicial i per a l’ocupació) per donar una resposta ràpida a les necessitats 
canviants dels sectors productius.  

 

• En cas de disposar de centres on s’imparteixin estudis de formació professional, 
potenciar activitats conjuntes entre els centres formatius i les empreses del municipi. 

• Impulsar la formació i la qualificació (formació professional inicial, ocupacional i 
contínua, acreditació de competències...) com a eix central de les polítiques 
d’ocupació municipals. 

• Millorar la visibilitat de l’oferta de Formació Professional mitjançant el mapa de 
recursos de formació professional (de qualsevol dels subsistemes) del municipi, 
garantint-ne l’actualització.  

• Detectar els sectors estratègics i emergents del municipi per poder disposar d’una 
oferta de formació professional adequada i competitiva.  

• Fomentar accions que reforcin les vocacions en les ocupacions que necessita el 
mercat de treball del territori, especialment les STEM, incorporant la perspectiva de 
gènere. 

• Fomentar programes específics d’inserció i contractació laboral amb incentius, 
ajuts, bonificacions i subvencions a empreses. 

  



 
 

10. Propostes en matèria de col·laboració publicoprivada 

Objectiu: En l’actualitat i de cara als propers anys, és imprescindible impulsar la 
col·laboració publicoprivada en tots els àmbits municipals. Les experiències 
d’altres països són positives i aconsellen dinamitzar la complicitat entre el sector 
públic i el sector privat com a via per crear sinergies favorables en tots els sentits, 
en un entorn en què el qualificatiu públic s’està reubicant en la regulació i en la 
relació amb l’àmbit privat. Val a dir que, segons l’OCDE, els projectes que 
proveeixen serveis públics per mitjà del sector privat s’estimen en un 14% de 
mitjana sobre el conjunt del PIB, mentre que a Espanya és d’un 10%. La creació 
de valor públic necessita aquesta col·laboració.  

 

• Establir una interlocució més directa del sector públic amb els empresaris i les seves 
organitzacions representatives en la mesura que aquests tenen un bon coneixement 
del pols i l’experiència en matèria economicoempresarial, per tal de dur a terme 
projectes i iniciatives de diferent tipus (promoció econòmica, fiscalitat, legislació, 
infraestructures, acció social, turisme...). 

 

 


