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COMISSIÓ D’ECONOMIA 

Dijous, 16 de novembre de 2017. Sala Verda. 

 

A la Comissió d’Economia  celebrada d’avui matí, la Proposició no de llei presentada 

pel Grup Parlamentari el PI-Proposta per les Illes, relativa a una contractació també per 

a les petites i mitjanes empreses, ha estat ajornada. 

 

A continuació s’ha procedit al debat i a la votació d’una altra proposició no de llei, 

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de les condicions per al 

desenvolupament dels oficis artesans,  que ha estat APROVADA. La iniciativa, 

defensada pel diputat Enric Casanova, ha quedat amb el següent text: 

 

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol perquè es facin 

les modificacions necessàries perquè els treballadors autònoms que exerceixen oficis 

artesans i mestres artesans puguin tenir una cotització a la Seguretat Social semblant 

als de venda ambulant per poder realitzar activitats no sols de producció, sinó també 

de venda durant la temporada turística. 

 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a modificar el 

tractament fiscal d'aquest treballadors artesans autònoms perquè es redueixi la quota 

mensual de l'autònom de forma que estiguin assimilats a la quota de venda ambulant 

en mercadets tradicionals o turístics amb horari inferior a les 8 hores diàries (CNAE 

4799). 

 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar els 

contactes i la coordinació necessària amb els consells insulars per tal de redactar una 

proposta d’actualització de la legislació i reglamentació sobre artesania i les condicions 

de desenvolupament de l’activitat productora artesana a les Illes Balears. I, si cal, 

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=108894&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=108894&camp=high


 

Parlament de les Illes Balears 
Servei de Comunicació i Divulgació Institucional 

 

2 

 

actualitzar la Llei 1/1985 i el seu desenvolupament reglamentari per dotar a aquesta 

activitat econòmica de les eines necessàries per seguir desenvolupant-se dins del marc 

econòmic actual. 

 

Posicions 

 

En torn de fixació de posicions dels portaveus dels grups han intervingut els 

parlamentaris: Santiago Tadeo (Popular), Carlos Saura (Podem), Antoni Reus (MÉS per 

Mallorca), i Monserrat Seijas (Mixt). 

 

Àudio de la Comissió 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kwMglSsLgZA
https://www.youtube.com/watch?v=kwMglSsLgZA

