Nota de premsa

PIMEC es felicita per haver aconseguit finalment la reforma
de la llei 3/2004 contra la morositat
Barcelona, 23 de març de 2010. PIMEC manifesta la seva total satisfacció per
l’aprovació de la modificació de la Llei 3/2004 de mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials per part del Congrés dels Diputats. Com ha assenyalat
Josep González, president de PIMEC, que ha assistit avui a la votació de la reforma de
la llei, “és una reivindicació de PIMEC des del 2007, i durant tot aquest temps la
patronal no ha deixat de lluitar i insistir en aquest tema perquè és fonamental per
aconseguir més liquiditat per a les pimes, i per tant, per a la seva supervivència”. El
president de PIMEC ha fet incidència en què “un any després de la concentració de
pimes i autònoms davant del Congrés dels Diputats, s’ha aconseguit una de les
principals mesures que vam demanar aquell dia”.
El fet que el Congrés dels Diputats hagi decidit eliminar la clàusula abusiva “salvo
pacto entre las partes”, que no podrà ser emprada en cap operació comercial, és
l’aspecte clau que calia abordar perquè la llei sigui efectiva i no es pugui obviar la resta
de la normativa, allargant els terminis de pagament.
PIMEC agraeix el suport rebut pels partits polítics, que han escoltat les demandes de
la petita i mitjana empresa de Catalunya i han entès que era necessària aquesta
reforma per protegir-les de la morositat.
Ja l’any 2007 PIMEC demanava al Ministeri de Presidència del Govern espanyol que
es remetés al Congrés espanyol un informe analitzant i avaluant els efectes i les
conseqüències de l’aplicació de la llei 3/2004, tal i com era “obligació de fer” en la
disposició addicional segona de la llei. Aquesta part es va incomplir, i la llei ha
continuat permetent una situació no desitjable, ja que no és efectiva per eliminar els
terminis abusius de pagament.
A partir de llavors, la patronal de les pimes i autònoms de Catalunya no ha deixat de
manifestar aquesta disfunció de la llei, i ha mantingut contactes amb tots els partits
polítics per obtenir el suport suficient com per modificar la normativa. La proposta de
llei presentada per CiU, les adhesions de suport dels altres partits parlamentaris, i la
feina feta des de la unió de la patronal a la Plataforma Multisectorial contra la Morositat
ha fet possible que avui l’esforç de PIMEC a favor de la reforma de la Llei 3/2004 vegi
el seu fruit.
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