Josep Sánchez Llibre enceta la seva roda de visites oficials a organitzacions
empresarials amb els Majoristes de Mercabarna

FOMENT DEL TREBALL DÓNA SUPORT ALS EMPRESARIS
MAJORISTES DE MERCABARNA PER A LA REBAIXA
DE L’IVA PER A LA CARN I EL PEIX
Mercabarna, 15 de gener 2019.- Josep Sánchez Llibre ha encetat avui, amb la reunió amb els
empresaris de Mercabarna, el primer contacte oficial, com a president de Foment del Treball,
amb organitzacions empresarials que formen part de l’entitat. Així ho ha anunciat el mateix
president, qui lidera la patronal catalana des del dia 5 de novembre de 2018, en la trobada que
ha mantingut aquest matí amb la junta directiva d’Assocome, Associació d’Empreses de
Mercabarna, que reuneix les 770 companyies que operen en aquesta unitat alimentària.
Entre els temes tractats, ha destacat, sens dubte, la reivindicació dels empresaris majoristes
per a la rebaixa de l’impost de l’IVA que s’aplica a carn i peix, aliments amb un tipus impositiu
del 10 %. La demanda dels empresaris majoristes persegueix que aquests aliments frescos
meritin al 4%, igual que la fruita i l’hortalissa. En aquest sentit, Sánchez Llibre ha manifestat el
compromís de la patronal a defensar la postura davant dels grups parlamentaris amb l’objectiu
que l’esmena pugui ser incorporada en els Pressupostos Generals de l’Estat que tot just ara
acaben d’iniciar la seva tramitació.
La reunió ha comptat amb l’assistència del president d’Assocome, Joan Llonch, i els
vicepresidents, Jaume Flores, del sector majorista de la de Fruita i l’Hortalissa, i Leandre Serra,
del sector majorista del Peix, així com la resta d’empresaris i empresàries integrants de la
Junta. Serra ha recordat que la petició de la reducció de l’IVA per part d’Assocome i del mateix
Gremi Majorista del Peix de Mercabarna és una reivindicació llarga que es prolonga ja durant 9
anys.
Sánchez Llibre ha aprofitat la seva visita amb els empresaris de Mercabarna per informar-los
de projectes importants de la patronal. Així doncs, Foment ha arribat a un acord amb els
sindicats per a l’elaboració d’un estudi pioner que vol avançar-se a les necessitats empresarials
de la Catalunya del 2030. “Estem dibuixant l’escenari i els reptes que ens trobarem dintre de 12
anys i liderar un plantejament comercial i empresarial avançant”, ha explicat. Sánchez Llibre
també ha avançat que la patronal ha creat un nou departament especialitzat en les relacions
amb les diferents administracions públiques i també el Congrés. La nova àrea, en marxa des de
fa una setmana, té l’objectiu “de fer una patronal més àgil i efectiva per als associats”. També
ha anunciat la propera creació d’una comissió de competitivitat.
Associació de Concessionaris de Mercabarna (ASSOCOME). L’ASSOCOME, associació
sense ànim de lucre, constituïda el 8 de juny de 1999, agrupa la majoria dels empresaris i els
operadors que, sota un règim d’autorització administrativa d’ús o de lloguer, desenvolupen la
seva activitat a Mercabarna. Actualment, reuneix un total de 140 associats, a més dels gremis
majoristes de Fruites i Hortalisses, i Peix i Marisc. Traduït en nombre d’empreses se situa en
les 770, de les quals unes 350 empreses són companyies majoristes de productes frescos. Els
operadors instal·lats a la unitat alimentària constitueixen un veritable motor de dinamisme
econòmic per a Catalunya. Generen 7.500 llocs de treball directes, amb una facturació
global del conjunt empresarial que se situa entorn els 5.000 milions d’euros. Assocome
ingressava, oficialment, el mes de setembre de 2017 a la patronal catalana Foment del Treball.

