Programa electoral “Activisme empresarial”
Resum executiu

PIMEC ha de seguir treballant per representar i defensar els interessos de les pimes i
els autònoms de Catalunya, sense cap altre objectiu i només al servei del teixit
empresarial i amb una aposta ferma per la concertació, el diàleg i la participació. Volem
promoure la transformació, la millora i el progrés econòmic i social des d’una entitat
que segueixi sent sostenible, independent, democràtica i participativa.
Hem de consolidar l’activisme empresarial per impulsar la transformació econòmica,
amb l’objectiu que les pimes tinguin el tracte que els correspon i es situïn al pont de
comandament. Tot això, tenint molt present el concepte del capitalisme inclusiu i amb
el compromís d’assolir la igualtat social i protegir el medi ambient a través d’un model
productiu més sostenible i equilibrat.
Mirada al futur. Abordar els reptes als quals el teixit productiu ha de fer front, com per
exemple l’era digital, la innovació i la sostenibilitat. És fonamental aprofitar els fons
Next Generation EU per impulsar projectes en aquest sentit.
Representativitat. Després de l’assoliment de la paritat amb les grans empreses a
Catalunya, cal seguir ampliant la influència de les pimes a tots els nivells administratius,
incidint a tots els espais on es defineixen les normes i les polítiques que impulsen
l’activitat socioeconòmica.
Compra pública a l’abast de les pimes. Posar en marxa instruments legals que facilitin
la participació de les pimes, com per exemple, la divisió dels contractes en lots. etc.
Posar fi a la xacra de la morositat. Impulsar la tramitació del Règim Sancionador a les
empreses moroses, assessorar les pimes afectades i seguir denunciant la morositat
davant la UE per tal de tenir més influència al Govern estatal.
Fiscalitat justa i específica per a pimes. Un reforma fiscal que rebaixi els costos,
afavoreixi la liquiditat i apliqui tipus efectius progressius. Les administracions han de
crear un marc fiscal que afavoreixi la iniciativa privada i l’emprenedoria, permetent la
creació i el creixement de les empreses.
Segona Oportunitat. Programes amb entitats socials i les administracions per trobar
noves oportunitats, així com una modificació normativa que faci possible una segona
oportunitat efectiva sense càrregues per als empresaris i empresàries.
Energia assequible, eficient i renovable. Fomentar l’autoconsum i les fonts renovables
i reformar el mercat energètic per garantir preus més justos i una distribució més
transparent i equitativa.
Relacions laborals. Un marc regulador sustentant en alts nivells de flexibilitat per a una
millor adaptació als reptes, tot apostant per la seguretat laboral sorgida d’un marc de
concertació i diàleg socials. Hem d’aconseguir a la negociació col·lectiva que el conveni
col·lectiu català prevalgui per sobre l’estatal.
Formació. Una FP adequada a la demanda del teixit empresarial i que reconegui el paper
de les pimes com a agent formatiu del sistema.
Comerç. Fem front a la greu crisi del sector arran de la Covid a través d’un impuls
decidit a la formació, la digitalització, la rebaixa fiscal, la simplificació normativa, les
associacions de comerciants i les noves iniciatives públic-privades com els APEUs.
Una Catalunya més igualitària, diversa, cohesionada. Fomentar la igualtat de gènere i
amb l’empresariat d’origen migrant, així com una cohesió territorial i un millor model
català d’inserció laboral de persones amb discapacitat.

