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Publicació realitzada per
diferents autors y presentada
en l’Assemblea General de la
CEOE del 18 de juny de 2013.
Durant la celebració de
l’Assemblea s’ha presentat
un pla de 254 mesures que
contemplen les reformes
necessàries per sortir de la
crisi y la recuperació de la
confiança de l’economia de
l’Estat espanyol.
Exposem a continuació un
breu resum d’alguna de les
mesures.

"Después de una crisis tan larga y profunda como la que está viviendo la economía española,
la recuperación de la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales es vital
para iniciar un ciclo económico de reactivación y luego de expansión.
…
La recuperación de la confianza de ahorradores, inversores, empresarios, trabajadores y consumidores es un proceso que se construye poco a poco, si bien cuando adquiere velocidad de
crucero, se genera un círculo virtuoso que se verá en el diagnóstico de la economía española."
LAS REFORMAS NECESARIAS PARA SALIR DE LA CRISIS

Àmbit Econòmic

Indústria

La reestructuració de la despesa pública: Cap a
una major eficiència

Reindustrialització i Entorn Europeu: Política
Industrial i Esperit Empresarial

•

•

•
•
•

Eliminar les duplicitats entre tots els nivells de les
Administracions Públiques
Exercici de Millors Pràctiques dins l’administració
local i autonòmica, prioritzant els criteris de
racionalitat i disciplina pressupostaria en alguns
serveis públics.
Reduir els organismes, agències i empreses de les
Administracions públiques, aplicant a la prestació
de serveis criteris de necessitat i de millora de
l’eficàcia.
Incrementar la provisió de serveis públics per part
del sector privat.
Combatre el frau en sentit ampli: fiscal, social, i
laboral.
L’austeritat de la despesa no ha de recaure
constantment en les polítiques destinades a millorar
la competitivitat i el potencial de creixement de
l’economia.

Fiscalitat
L’augment d’impostos ha arribat al seu límit
d’eficàcia recaptatòria.
•
•
•

•
•

Eliminar el tracte fiscal diferencial a empresaris
segons siguin persona física o jurídica.
Bonificar la reinversió en la pròpia empresa o pel
llançament de noves activitats
Diferir l’ingrés de les quotes meritades de l’IVA
per entregues de béns i prestacions de serveis
realitzades a les Administracions Públiques fins
que siguin efectivament cobrades.
Rebaixa de l’IVA i no incrementar més els impostos
especials.
Un marc estable de deduccions per a la I+D+I i
regular de forma eficaç i estable un mecanisme de
deduccions empresarials per despeses d’activitats
d’internacionalització.

Marc tributari estable per a la inversió. Tributació
mediambiental i control fiscal.
•
•
•
•
•
•
•

Millorar la coordinació en un Estat descentralitzat,
aportant estabilitat i seguretat jurídica.
Eliminar la fragmentació del mercat, les excessives
càrregues administratives.
Establir el principi de llicència única i acceptació de
la legislació d’origen.
Evitar la sobreimposició a activitats nocives
(aplicant més d’un impost).
Cal indicar a que es dedicarà la tributació i el marc
temporal de l’impost.
Cal justificar que la creació de l’impost tindrà efectes
beneficiosos per al mediambient.
Donar exempcions als tributs als comportaments
respectuosos amb el mediambient.
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•
•
•

Elaborar un Pla Estratègic Industrial. Potenciant
l’energia, la formació, la internacionalització, la
regulació, la financiació o el I+D+I.
Establir mecanismes per facilitar l’augment de la
mida promig de les empreses industrials.
Disseny d’una política econòmica completa i
exhaustiva que situï la competitivitat en el centre de
la presa de decisions i millori l’accés a la financiació
de les empreses.

Energia
La competitivitat Energètica: Principis per a la
reforma energètica i Canvi climàtic
•
•
•

•

•

Treure de la tarifa elèctrica les partides externes al
funcionament del sistema elèctric.
Potenciació de contractes bilaterals de llarg termini
entre generadors i consumidors.
Minimitzar l’impacte de les càrregues en matèria
de fiscalitat energètica sobre la competitivitat de
l’economia. Evitar les subvencions creuades i
ineficiències al sistema.
Avaluar les càrregues financeres derivades de la
posta en marxa de determinades renovables. El
Mix energètic ha d’estar lliure dels sobrecostos de
tecnologies immadures.
Garantir l’accés a les matèries primeres, una
adequada interconnexió elèctrica internacional i
major coordinació entre estats membres

Investigació, Desenvolupament i Innovació
•
•
•
•
•
•

Estimular la transferència tecnològica entre l’àmbit
públic i el privat.
Adequar la investigació pública a les necessitats
de les empreses.
Incrementar el nombre de patents fomentant l’accés
a la propietat industrial.
Adaptar els plans i actuacions en I+D+I a la mida
de les empreses espanyoles.
Mantenir i reforçar el recolzament a les Plataformes
Tecnològiques.
Afavorir la participació d’Organitzacions
Empresarials al disseny de Plans i Programes.

“Si se quiere recuperar la confianza y estimular
la inversión se debe establecer una política
impositiva que incentive la realización de nuevos proyectos de inversión y que sea estable
en el tiempo. A su vez, se debe acompañar
de un aumento de la financiación hacia estos
proyectos con futuro.”
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La internacionalització de l’empresa
espanyola i Política Comercial a
l’àmbit europeu

•
•
•
•
•

Llibres

•
•

Millora de la coordinació entre administracions,
organismes i empreses públiques.
Prioritzar a l’ICEX el finançament d’activitats de
recolzament i foment a la internacionalització.
Agilitzar els procediments per l’obtenció de visats
de negocis de curta durada.
Facilitar la creació d’UTE o consorcis que facilitin
la cooperació empresarial.
Major recolzament empresarial per part de CESCE.
Finestreta única “Invest in Spain” per a les
empreses estrangeres que vulguin invertir.
Major protecció de les empreses europees que
inverteixen en tercers països.
Apostar per un acord equilibrat a la Ronda de Doha i
reforçar alhora les negociacions bilaterals. Treballar
en la reciprocitat en l’obertura de mercats.

Financiació i Morositat
La Millora de les condicions de financiació.
•
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•

•
•
•
•

Afavorir els processos de desapalancament de les
empreses
Manteniment dels mecanismes d’ajust i d’estabilitat.
Accés a mecanismes extraordinaris de finançament
condicionats al compliment d’objectius d’estabilitat
pressupostària.
Millora de l’accés a la financiació a través de fons
i instruments financers alternatius.
Permetre la participació dels proveedors en el
procediment de maner a que siguin reclamables
totes les factures no pagades.
El pagament del deute no ha de provocar perdre
el dret de cobrament dels interessos.
Permetre compensar els deutes tributaris i de
la Seguretat Social contra els deutes de les
administracions públiques.

Unitat de Mercat i Marc normatiu
•
•
•
•
•
•

•
•

Accelerar l’aprovació de la Llei de Garantía d’Unitat
de Mercat.
Establir la llicència d’activitat única i l’acceptació
de la legislació d’origen
Revisar la legislació vigent eliminant normes
obsoletes, innecessàries o duplicades
Fer un procés de racionalització i simplificació
administrativa i convergència normativa.
Reduir un 50% les càrregues administratives que
recauen sobre les empreses.
Major coordinació legislativa entre administracions
públiques, coordinant-se amb l’administració
pública d’àmbit superior que englobi tot el marc
territorial de l’activitat.
Transposar la normativa europea sense incorporar
càrregues addicionals.
El desenvolupament de la legislació estatal ha

•

de ser suficient per tenir un marc harmonitzat
i predictible de les obligacions, procediments i
requisits ambientals a aplicar.
Millor coordinació de les autoritats competents en
matèria d’inspecció.

Àmbit Europeu: El mercat únic i la millora de la
legislació.
•
•
•

Legislar únicament on faci falta minimitzant la
sobrerregulació.
Dotar-se d’instruments legislatius i executius més
simples, àgils i vinculants.
Centrar la realització del mercat únic en la
contribució a la millora de la competitivitat europea,
realitzant les transposicions a la normativa nacional
en temps i forma.

Medi Ambient
Simplificació de la Legislació i Objectius segons
les Directrius Europees.
•
•
•
•
•
•

•
•

Millora de la implementació de la normativa
simplificant i agilitant els tràmits.
Evitar dissenyar polítiques mediambientals que
generen elevades càrregues administratives i
expulsen els sectors empresarials fora d’Europa.
Els objectius al nostre país han de ser ajustats als
indicats a les Directrius Europees en l’àmbit del
Medi Ambient a fi de no perdre competitivitat.
Harmonitzar els tràmits d’autorització, inspecció i
procediment sancionador.
Mesures dissenyades tenint en compte les
característiques de les PIMES.
Els Desenvolupament sostenible es bassa en 3
pilars: la protecció ambiental, el desenvolupament
social i el desenvolupament econòmic. S’han de
complir els 3 alhora.
Avaluar els impactes econòmics de la nova
legislació amb un “Test de competitivitat” .
Les Memòries d’Impacte Econòmic de la normativa
ambiental han de considerar l’efecte acumulatiu
de la implantació simultània de diverses normes
ambientals alhora.

Canvi Climàtic
•

•
•

•

L’acord internacional del 2015 ha d’involucrar totes
les parts del UNFCCC, i ésser vinculants per a
totes elles. A més l’acord s’ha d’estendre als àmbits
econòmics i laborals.
La UE no ha d’estendre l’objectiu actual de reducció
del 20% respecte al 1990 al 2020.
Les indústries de l’estat espanyol precisen d’un
marc regulatori estable on no es faci perillar la seva
condició de sector o subsector exposat a risc de
fuga de carboni.
Eliminar les desavantatges competitives en quan
a l’aplicació de les Ajudes d’Estat.

•

•
•

Facilitar el desplegament de xarxa d’alta velocitat,
impulsant el e-commerce i possibilitant la arribada
de la banca on-line a tot arreu, divulgant els
beneficis del Cloud-computing.
Millorar la e-Administració, facilitar la posta en
marxa de noves empreses.
Desenvolupament de programes d’atracció i
retenció del talent.

•

Inaplicació de condicions laborals del conveni,
negociació col·lectiva i Ultraactivitat
•

•
Logística, Infraestructures i Xarxes
transeuropees de transport
•
•
•

•
•
•
•
•

Les infraestructures de transport i logística són un
element clau de competitivitat.
Finalitzar les infraestructures iniciades, executar-ne
de noves i preservar el que s’ha fet.
Planificar amb prioritats justificades pels efectes
directes i indirectes a mig i llarg termini sobre
l’economia i el conjunt del territori, desenvolupant
segons la demanda real existent.
Afavorir la coordinació dels sistemes de transport,
eliminant els colls d’ampolla.
Establir col·laboracions públic-privat en la
construcció i finançament d’infraestructures.
Mantenir la seguretat sobre l’execució de xarxes
transeuropees.
Augmentar la comunicació amb els països veïns
essencial per als intercanvis comercials.
Una xarxa mallada i una diversificació de mitjans
de transport és fonamental.

•

•

•
•

•

Responsabilitat Social Empresarial
(RSE)

•
•

La RSE correspon a les empreses que
voluntàriament la integren en el seu model.
Ressaltar la vinculació de la RSE amb el reforçament
de la competitivitat.
Reorientar l’article 39 de la Llei d’Economia
Sostenible que acaba proposant a la pràctica una
certificació i una distinció pública. La RSE no es
pot convertir en element de ruptura de mercat de
contractació per imposició de les administracions.

L’Eix Econòmic de la Unió Econòmica
i Monetària
Contractació, Flexibilitat Interna, acomiadaments
col·lectius
•

•

Millorar la contractació potenciant el contracte
a temps parcial i el contracte de formació com
d’inserció i apostant per les ETTs en la contractació
temporal i indefinida.
la Reforma hauria d’haver recollint el II Acord per
a la Ocupació i la Negociació Col·lectiva en relació
amb el temps de treball, la mobilitat funcional i el
salari variable.
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Escurçar els terminis de resolució de la Comissió
Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius. En
cas de desacord ha de disposar-se 15 dies per a
l’actuació de l’àrbitre.
La No-Ultraactivitat com eina per a la imprescindible
renovació dels convenis. Es precisa la renovació
i actualització dels convenis, a fi de millorar la
competitivitat de les empreses i la estabilitat en el
treball dels treballadors.
Estimular la negociació i l’arbitratge davant
situacions d’estancament de la negociació.

Absentisme, Seguretat Social i Mútues

•

•

Evitar la judicialització dels acomiadaments
col·lectius i la seva nul·litat, limitant la nul·litat als
casos d’absència de període de consulta.

•

Millorar la gestió i el control de la prestació
d’incapacitat temporal per contingències comunes
(ITCC). Establir un procediment sancionador per
l’ús fraudulent de la ITCC.
Es proposa que siguin els metges de les mútues
els que donin les altes mèdiques.
Menor burocratització de les mútues i assolir
una major autonomia en la gestió dins d’un marc
legal que incideixi en la transparència i adequació
pressupostària. La flexibilitat en la gestió no ha de
comportar pèrdua de seguretat jurídica
Fer més fluida la relació entre l’empresa i la
inspecció mèdica del servei públic de salut.
Analitzar la repercussió sobre els costos laborals
de les cotitzacions socials en relació al factor treball
i la creació d’ocupació. Incentivar les cotitzacions
privades.
Reforçar la relació entre contribució realitzada i
prestació rebuda.

"El diagnóstico que CEOE realiza de la economía
española se resume en un conjunto de fortalezas
y debilidades que constituyen el punto de partida para el diseño de las medidas que CEOE
propone para impulsar un ciclo económico de
recuperación. Estas medidas se articulan en dos
bloques: uno que abarca cuestiones económicas
relacionadas con políticas horizontales para
mejorar la productividad y la competitividad de
la economía española, en el que se incluyen las
prioridades empresariales en el ámbito europeo;
y otro relativo al mercado laboral, formación y
Seguridad Social."
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