COMUNICAT DE PIMEC A ADMINISTRACIONS LOCALS
SOBRE MESURES DESTINADES A LA REATIVACIÓ ECONÒMICA
DE PIMES I AUTÒNOMS
A mitjan del passat mes de març PIMEC va fer públic un Comunicat destinat a
diputacions provincials i a administracions comarcals i locals sobre mesures
econòmiques urgents per tal de minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus sobre
pimes i autònoms. En aquest es cridava l’atenció sobre la gravetat de la situació
d’excepcionalitat que s’estava vivint i es demanava una sèrie d’accions contundents,
com, entre d’altres, l’avançament i pagament immediat de factures pendents
d’abonament, l’ajornament del pagament de tributs i taxes municipals per un termini
mínim de 3 mesos, rebaixes de tributs i taxes, i línies d’ajuts i subvencions. La resposta
dels ens provincials, comarcals i, sobretot, locals va ser molt favorable a les demandes
de PIMEC, i es van posar en marxa un gran nombre d’iniciatives per part de molts
ajuntaments de Catalunya.
L’allargament del confinament, total o parcial, fins a 2 mesos i la globalitat de la
pandèmia a nivell mundial obren un panorama incert per a les properes setmanes i
mesos des del punt de vista econòmic, amb una greu afectació sobre molts sectors que
no podran tornar a una situació de relativa normalitat fins passat un llarg temps. En
aquest context, les previsions apunten una davallada de l’activitat econòmica intensa,
que exigirà necessàriament la posta en marxa de plans de reconstrucció i de reactivació
per part de totes les administracions públiques i del propi sector privat. PIMEC vol posar
de relleu la difícil realitat econòmica que iniciaran les pimes i autònoms a partir del dia
10 de maig.
Aquest nou Comunicat de PIMEC aplaudeix una notícia important de fa unes setmanes
segons la qual el president del govern espanyol va anunciar, en una reunió amb la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que estudiarà la possibilitat de
modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i

sostenibilitat financera, per tal de permetre que els ajuntaments puguin disposar del
superàvit generat el 2019, uns 3.830 milions d’euros, i dels romanents d’anys anteriors,
més de 7.000 milions d’euros, per tal de fer front a la reconstrucció i reactivació social i
econòmica. Aquesta proposta respon a la demanda d’entitats, com la Plataforma Pymes
i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), entre d’altres, i permetria als ajuntaments
catalans disposar d’uns 2.700 milions d’euros per impulsar projectes que facin front a la
crisi socioeconòmica provocada per la Covid-19 en els propers mesos.

Propostes PIMEC
Davant la difícil i incerta conjuntura econòmica que s’obre amb l’inici del
postconfinament el proper 10 de maig, PIMEC demana que els ajuntaments catalans
disposin dels 2.700 milions d’euros per definir i impulsar Projectes Municipals de
Reactivació Econòmica. A més, proposa que a cada municipi es posi en marxa una
Comissió/Taula per a la reactivació econòmica, en la que haurien de formar part, entre
d’altres, empresaris i representants dels sectors econòmics més importants.
PIMEC considera que els Projectes Municipals de Reactivació Econòmica haurien de
contemplar amb caràcter prioritari mesures com les següents:
-

Rebaixa de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) proporcional al temps de
confinament i paralització de l’activitat econòmica, així com al temps de
desconfinament gradual fins a la normalització de l’activitat habitual. Aquesta
rebaixa beneficiarà a propietaris de locals, naus o immobles destinats a l’exercici
d’activitat econòmica que:
o Desenvolupen activitat pròpia.
o Tinguin arrendat els seus immobles a persones que desenvolupen
activitat pròpia i hagin perdonat lloguers total o parcialment, arran del
tancament dels seus negocis, les restriccions d’aforaments o la feble
demanda.

-

Exoneració de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), tribut municipal
íntimament relacionat amb el desenvolupament efectiu d’una activitat
econòmica, empresarial o professional. El seu càlcul està vinculat als
treballadors, a la potència elèctrica i a la superfície, elements la majoria dels
quals s’han vist alterats per la crisi sanitària i la suspensió de l’activitat i es
continuaran veient afectats en les properes setmanes i mesos una vegada
s’aixequi l’estat d’alarma. Cal trobar una solució per equilibrar i adaptar la
realitat a l’efectiva meritació de l’import de l’impost, establint un prorrateig
respecte de l’alteració d’elements que ha provocat la situació actual i que afecta
directament a treballadors, potència contractada, i superfície del local.

-

Ajuts directes per cobrir total o parcialment costos fixes vinculats a l’activitat
pròpia dels autònoms durant el temps d’afectació econòmica, com per exemple
lloguers i subministres. El cas dels lloguers és especialment rellevant, atès que
no ha estat totalment resolt pel RDL 15/2020. Al respecte, els ajuts poden
destinar-se directament a:
o autònoms arrendataris afectats per la situació;
o arrendadors que rebaixin l’import dels seus lloguers a autònoms
arrendataris 1.

-

Creació de “txecs COVID” o bé de subvencions/desgravacions per cobrir
inversions realitzades per autònoms i micro i petites empreses aplicades en la
seva activitat diària en tres línies:
o sistemes de protecció i anàlisi sanitària (EPI, pantalles, panells,
separadors, líquids, termòmetres, tests, assistència tècnica, ...);
o solucions digitals per al negoci (pantalles, tauletes, hardware, software,
APP, assistència tècnica, ...);
o consultoria per a la viabilitat, reorientació i reactivació econòmica i
estratègica.
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A Suècia el govern central i les entitats locals han subvencionat el 50% de la rebaixa de lloguer aplicada
pels arrendadors a pimes i autònoms arrendataris, de manera que l’impacte efectiu sobre l’arrendador
ha estat menor.

-

Creació de línia de microcrèdits en condicions avantatjoses destinats a
autònoms i micro i petites empreses (tipus d’interès, comissions, carència, ...),
que serveixin per injectar liquiditat i per cobrir inversions de reactivació i
reconversió de negoci, sobre la base de plans de viabilitat que permetin
minimitzar les exigències de garantia i les tramitacions administratives.

-

En l’àmbit de la contractació pública, cal tenir present el següent:
o Garantir la continuïtat i les obligacions de tots els contractes públics
subscrits amb proveïdors. Quan això no sigui possible, compensar les
empreses i els treballadors autònoms afectats per suspensions.
o Intentar assumir en els contractes que estan en marxa els canvis
derivats de la nova situació (protecció, nous serveis, ..), que impliquen
augments de costos o modificacions en la prestació de serveis.
o No trencar els circuits de pagament, i impulsar el pagament immediat de
les factures pendents d’abonament.
o No trencar les cadenes de contractació pública, potenciant la licitació
d’obres i de serveis mitjançant la flexibilització de mesures que la dotin
d’una major agilitat, per tal d’evitar una davallada de la demanda en les
properes setmanes i mesos associada a la paralització de la nova
contractació pública.
o Agilitzar les llicències d'obres per tal de reactivar la construcció i la
rehabilitació als municipis, amb especial èmfasi en les obres de millora de
l'eficiència energètica del edificis.
o En línia amb l’anterior, s’ha d’encarar de forma convençuda la “divisió
dels contractes en lots”.

-

Pel que fa a les llicències d’activitat, s’ha de contemplar el següent:
o Posar en marxa “llicències d'activitat exprés post-COVID” fins a finals del
2020, amb menors requisits que els habituals, per tal de fomentar
l'obertura o la reubicació de negocis, ja que sovint molts espais actuals
no seran viables per les seves característiques, restriccions d'aforament i
condicions sanitàries de distància física.

o Possibilitar l'obtenció de més d'una llicència d'activitat en un mateix
local, en els municipis que no ho contemplin.
-

En relació a l’ocupació de la via pública, es proposa el següent:
o Replantejament de moratòries municipals que dificultin l'obertura
d'activitats econòmiques a peu de carrer.
o Concessió exprés de llicències per terrasses i per l'ocupació de l'espai
públic. Prioritzant el sistema de declaració responsable amb revisió
expost per part de l'Administració, amb la finalitat de no dilatar
desproporcionadament el temps d'espera per poder reiniciar l'activitat.
o Facilitar la concessió de llicències d'ocupació de via pública per part dels
mercats de marxants i fires, ampliant la superfície de desenvolupament
de la seva activitat, per garantir l'espai de seguretat i prestant les mesures
de seguretat adients pel control del seu aforament.
o Compromís dels Ajuntaments de permetre, amb sol·licitud prèvia de
l'operador, l'augment del nombre de mòduls de terrasses, havent
d'argumentar en tot cas, les situacions en què no siguin possibles.

-

Consensuar amb el sector del comerç, serveis, restauració i turisme de la
localitat, les afectacions de mobilitat que es produeixin en el municipi.

-

Devolució total o parcial de les taxes per llicències corresponents a fires,
mercats, festivals, espectacles o esdeveniments, programats inicialment però
que han estat suspesos o cancel·lats a causa de la Covid-19 en els termes
municipals.

-

Bestretes als programadors i gestors de festivals, fires, festes, espectacles i
altres esdeveniments lúdics, turístics, culturals i de tota mena, programats
inicialment però que han estat suspesos o cancel·lats a causa de la Covid-19 en
el terme municipal, especialment rellevants durant d'aquests mesos de bon
temps. Les bestretes seran lliurades a compte de les properes edicions i es
retornaran al consistori amb el pagament de la corresponent llicència d'activitat.

Sense aquests ajuts molts esdeveniments d'aquest tipus ja no es repetiran el
2021.
-

Disseny de campanyes d'atracció de turisme (local/nacional) i campanyes de
Nadal consensuades amb el teixit productiu del municipi, que ajudin a
revitalitzar la facturació perduda enguany.

-

Creació de “bons vacacionals/turístics” (hostaleria, comerç, restauració, esport,
...) a utilitzar en establiments dels propis municipis 2.

-

Creació de “bons culturals” (teatre, cinema, llibreries, concerts, museus, ...) a
utilitzar en establiments dels propis municipis.

-

Creació de bons “baby-sitting” pels autònoms que han de treballar i no poden
deixar els nens a l’escola, tancada, ni tampoc amb altres persones de la família
pel risc de contagi 3.
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Aquesta iniciativa ja està en marxa en varis països i en alguns territoris. Un exemple és Itàlia, on es
fomenta el turisme de proximitat amb bons de 300 a 500 euros.
3
Aquesta mesura existeix a Itàlia des del mes de març.

