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SITUACIÓ I PERSPECTICES DE L’ACCÉS DE LA PIME A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 

El Honorable Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, va inaugurar la jornada 

anunciant canvis en la contractació pública que passen per una reducció de les autoritzacions prèvies, minimitzant 

processos, ajudar a facilitar les activitats, fomentar la confiança, ampliar recursos en diferents actuacions, instruments 

per fomentar la qualitat (formació professional, etc.). Facilitar la recuperació amb reformes legislatives de caràcter dual, 

és a dir, adaptar-se a un entorn competitiu que porti cap al progrés. També va dir que cal preocupar-se de l’augment de 

la projecció internacional i la confiança en exportació, impulsant l’emprenedoria i el turisme. Catalunya té models de 

negoci que creixen i donen exemple, per tant, una bona voluntat de relació entre lideratge privat i recolzament públic 

són claus per  aquest creixement, segons paraules del conseller. 

 

Pel que fa a Estratègia europea per al foment de la contractació amb PIME i expectatives de la PIME a Catalunya, el 

Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, va anunciar que amb la 

reforma en la contractació de 2014 a la U.E., les PIME es van endur el 56% de la contractació pública sense comptar 

subcontractes. Millora de l’accés a les PIME per mitjà de legislació, amb la finalitat d’aplicar bones pràctiques seguint 

les següents directrius: pagament directe de l’administració als subcontractistes, aplicar criteris d’accés raonables, 

valorar la qualitat, però el més destacat és pagar a temps els subcontractats. Les expectatives es classificarien en tres 

punts: per una banda, dividir en lots com a norma, per altre banda, aplicar limitacions econòmiques, amb un límit de 

volum de negoci que permeti presentar-se i finalment, reduir les càrregues administratives, la documentació completa 

només l’haurà de presentar l’empresa adjudicatària i ho podrà fer utilitzant bases de dades. Es vol donar més 

transparència amb els subcontractes i millorar la licitació electrònica, obligatòria a partir del 2018. 

 

El Sr. Antoni Cañete, secretari general de PIMEC, recorda que el primer contractador del país és l’administració 

pública amb un 20% aproximat del PIB i aixó és molt important. Les PIME haurien de tenir un pes en la contractació 

equivalent el pes econòmic que representen. Per facilitar l’accés de les PIME a les licitacions públiques es detecta poca 

conscienciació per part de l’administració sobre de l’impacta que te en l’economia. No compleix amb els terminis de 

pagament amb demores inadmissibles, els requisits tècnics i financers són desproporcionats a l’objecte del contracte, hi 

ha mancances en la divisió en lots, de fet l’Avantprojecte de Llei de la Contractació Pública, no recull les directrius de la 

U.E. pel que fa a lots. Aquest Avantprojecte no pot permetre (art. 71.1) que els subcontractistes no puguin ni parlar amb 

l’administració. S’ha iniciat un procés sancionador al Regne d’Espanya que te fins el 31 d’agost per modificar-ho, 
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denunciat per PIMEC perquè amb la no definició segueix devaluant la PIME en la contractació pública anant en conta 

de la Directiva Europea. 

 

El Sr. Marc Pifarré, secretari general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, va parlar sobre la 

contractació pública com a palanca de competitivitat per a la PIME i el paper que te l’Administració local. Els 

Ajuntaments són l’Administració de proximitat o Km0. Van pels municipis explicant com els Ajuntaments poden aplicar 

la Directiva per afavorir les PIME en la licitació de contractes públics, posant criteris de solvència raonables, etc. i 

sembla que de moment molts Ajuntaments ho estan aplicant i funciona molt bé. 

 

Finalment, la Sra. Teresa Pitarch, directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya, anuncia que han impulsat 45 mesures per regular la contractació pública dins el marc legal 

per impulsar les PIME. Es volen protegir els contractes de bones pràctiques i fer un seguiment de com s’aplica per 

garantir aquestes bones pràctiques sobretot en el sector serveis (neteja i seguretat). En el sector de la construcció es 

volen evitar les baixes temeràries que deixen a fora a moltes empreses, incorporar clàusules socials als contractes 

també ajuda a promoure l’accés a les PIME, amb 9,5 milions d’euros contractats per l’administració pública el 2014. 

S’han incrementat un 2% les adjudicacions a PIME que ha crescut amb un 8% de benefici, això representa  el 55% 

d’adjudicacions a PIME per primera vegada. Es proposa facilitar paquets d’informació per respondre a les PIME que els 

permeti valorar com poden accedir a licitacions. Elaboració d’una guia on-line pràctica i actualitzada que expliqui com 

contractar amb l’administració, gràcies a la llei de transparència. Establir un accés directa a una registre de contractes 

on-line, omplint només un formulari per facilitar l’accés a petites empreses. Les empreses coneixeran més informació i 

serà més fàcil presentar els recursos que considerin, també tindran més control i transparència.  

 

Es va presentar el nou portal d’Internet. 

 

 

Barcelona, 16 de juliol de 2015 

Palau de la Generalitat de Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


