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Des de PIMEC i la Fundació PIMEC, apostem i impulsem negocis de futur alineats amb els 17 Objectius
Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Les empreses són un agent clau per a la consecució
dels ODS, i les solucions als reptes que avui afrontem
com a persones empresàries només tindran sentit
si les plantegem en clau d’innovació i sostenibilitat,
d’acord amb el que proposa l’Agenda 2030 de l’ONU
per transformar el món.
Per a facilitar-ho i contribuir-hi, engeguem el nostre
propi Repte Sostenible, i et convidem a apuntar-t’hi
i a participar en els serveis que posem a la teva disposició, d’acord amb els ODS i que són d’aplicació a
l’àmbit empresarial, per tal d’esdevenir una empresa
sostenible, en les tres dimensions: creixement econòmic, inclusió social, i protecció del medi ambient.

T’HI APUNTES?
OBJECTIUS GLOBALS
de Desenvolupament Sostenible

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
I SEGONA OPORTUNITAT
Tota persona té el dret fonamental al treball i a una remuneració digna i suficient per satisfer les seves necessitats. Les empreses les formen les persones, i amb
un creixement inclusiu contribuïm a la reducció de la
pobresa.
• Incorporació de talent mitjançant el nostre servei de
selecció integral, que ofereix flexibilitat per adaptar-te al teu temps, disponibilitat i pressupost.
• Gestionem diverses subvencions per a la contractació de col·lectius vulnerables, com joves o majors de
45 anys.
• Des de la Fundació oferim un servei d’acompanyament, assessorament i integració a les empreses de
col·lectius amb dificultats. Amb els programes emppersona, Incorpora i #InclouFutur, i mitjançant una
borsa de treball, i la preselecció de perfils, donem una
segona oportunitat a persones en situació de vulnerabilitat.
• Eines per al registre de la jornada com PIMEC I.Accessos tenen l’objectiu de lluitar contra la precarietat
laboral i les irregularitats en matèria salarial.

CLIMA LABORAL, MOTIVACIÓ,
I PROMOCIÓ DEL BENESTAR PER
A TOTES LES PERSONES
En l’àmbit de les empreses hem d’assegurar, també,
el treball saludable, físicament i psicològicament, així
com el benestar i el creixement personal. El rendiment
personal assegura l’èxit empresarial com a col·lectiu.
• El Pla de Motivació i Desenvolupament dels recursos
humans crea, organitza i aporta les eines i els recursos
que han de facilitar l’operativa, la motivació, el desenvolupament, l’adaptació als canvis o l’assoliment dels
reptes de les persones de l’equip.
• Plans d’acollida i benvinguda, estudis sobre el clima
laboral i satisfacció de les persones treballadores, o
el servei d’Outdoor Training, reforcen la confiança i la
motivació, alhora que potencien les competències del
teu equip humà.
• La Fundació PIMEC promou i treballa en programes
per a la millora de la salut emocional de persones empresàries i autònomes.
• La Comissió de Relacions Laborals estudia i fa propostes sobre dret laboral, de regulació del mercat de
treball, així com sobre altres qüestions relacionades
(prevenció de riscos laborals, selecció de personal,
etc.).

FORMACIÓ CONTÍNUA I
QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
El dret a l’aprenentatge ens permet adquirir coneixements per assolir una vida social plena i contribuir al
desenvolupament econòmic, social i cultural.
• Des de PIMEC Formació organitzem Formació Subvencionada i Bonificada per a persones treballadores,
autònomes i aturades a tot Catalunya des de fa més
de 20 anys
• Realitzem processos de qualificació professional amb
formació en Certificats de Professionalitat o acompanyant les entitats en processos d’acreditació de
competències.
• Des de la sectorial de Formació i Qualificació incidim,
entre d’altres, en l’objectiu d’apropar les empreses a la
formació professional i, al seu torn, recollim les seves
percepcions i necessitats en la matèria.

igualtat
de génere

PROTOCOL D’ASSETJAMENT, PLANS
D’IGUALTAT I MESURES D’IGUALTAT
La igualtat entre homes i dones és un principi jurídic
universal reconegut per les normatives internes i internacionals, i les empreses tenen un rol clau en aquest
sentit.
• Mitjançant els Serveis per a la Igualtat, posem a la
teva disposició els recursos i plans per a implementar
mesures, polítiques i procediments que garanteixin
els mateixos drets i oportunitats laborals a les dones
i homes de la teva empresa.
• Posem a l’abast de les pimes i persones autònomes
les eines de suport necessàries com: Plans d’igualtat,
mesures d’igualtat, protocol per prevenir i abordar les
situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe,
mesures de conciliació i corresponsabilitat, la guia
de bones pràctiques en RSE, la guia per l’aplicació de
mesures d’igualtat i conciliació a micropimes, formació, o el distintiu “Igualtat a l’empresa”.
• La Comissió Dona i Empresa promou la igualtat de
gènere en el món econòmic i empresarial impulsant el
lideratge i el talent femení. També és el punt de trobada entre les dones directives, executives, professionals i empresàries per crear sinergies i treball en xarxa.

GESTIÓ AMBIENTAL I ESTALVI
ENERGÈTIC
La despesa energètica és un factor clau per a la competitivitat de les empreses, i cal abaixar el preu de
l’energia, així com avançar cap a una societat més sostenible potenciant el paper de les energies renovables.
• L’estudi energètic gratuït i independent sense estar
subjecte a cap companyia comercialitzadora, analitza el comportament de l’empresa i determina l’estalvi
que pot tenir.
• El Gestor ambiental et permet estar al dia de tots els
tràmits ambientals per donar compliment a la normativa.
• La Comissió d’Energia segueix i analitza els costos
energètics de les empreses, i el funcionament dels
mercats elèctrics i d’hidrocarburs a Catalunya i al
conjunt de l’Estat. Elabora estudis i posicionaments
que tenen un gran impacte en l’opinió pública.

IMPULS DE LA COMPETITIVITAT
DE LES PIMES I LES PERSONES
AUTÒNOMES, I PROMOCIÓ DEL
TREBALL DIGNE PER A TOTHOM
La clau del creixement econòmic passa per acompanyar
i impulsar la seva competitivitat i assegurar la continuïtat de les pimes i persones autònomes.
• Amb programes d’estratègia empresarial, com Accelera el Creixement i Dimensiona PIME, desenvolupem
amb tu el pla estratègic de la teva pime, identificant
les palanques de creixement.
• La internacionalització és una oportunitat, també, a
l’abast de les pimes, i les ajudem sigui quina sigui la
fase d’internacionalització en què es trobin.
• Mitjançant el projecte Relleupime, estem ajudant moltes empreses a assegurar la continuïtat dels negocis,
implementant la solució més adient en cada cas.
• En el marc del Relleupime, el Programa per a la continuïtat dels negocis és una fase prèvia que ofereix un
acompanyament personalitzat i orientació a persones
empresàries per tal que reflexionin sobre el futur del
seu negoci.
• En la vessant institucional de lobby, participem en les
taules de negociació, i promovem polítiques que donin suport al creixement, la competitivitat, la creació
d’ocupació, l’emprenedoria, entre molts d’altres aspectes de l’àmbit professional i empresarial.

INNOVACIÓ PERMANENT I
APROFITAMENT DE LA TECNOLOGIA
Vivim un procés de transformació transversal, que
afecta o implica canvis socials, econòmics, tecnològics i d’altres, i que ens demana una permanent capacitat d’adaptació i d’innovació.
• L’assessorament tecnològic i d’innovació t’ajuda a
conèixer i a trobar les solucions tecnològiques que
millor s’adaptin a les teves necessitats. T’assessorem i acompanyem en la cerca d’innovació.
• El Programa de Transformació Digital consisteix
a auditar el grau de digitalització de l’empresa per
poder dissenyar un projecte intern o road map que
impulsi la transformació digital del teu negoci.
• Des de Polígons PIMEC vetllem i impulsem la millora
de les infraestructures, i el Clúster Logístic, entre
altres funcions, actua com a “agent de canvi”, identificant noves tendències, tecnologies i sistemes
que permetin millorar la logística de les empreses i
difondre’n l’ús per tal de contribuir a la competitivitat de les pimes.

REPRESENTACIÓ JUSTA I ACCÉS
EQUITATIU A LES OPORTUNITATS
La representació justa i adequada dels interessos de
les pimes i els professionals autònoms de Catalunya ha de donar-los les mateixes oportunitats a les
quals poden accedir, i en gaudeixen, les grans corporacions.
• El servei d’accés a la contractació pública s’ha
creat per fomentar la participació de la pime en els
contractes del sector públic, i per això facilitem i
millorem el dit accés a través dels serveis que oferim a les pimes de tot Catalunya.
• Per tal de reduir les desigualtats, PIMEC treballa intensament per acabar amb la morositat, i exerceix
de lobby per reduir els terminis de pagament en les
operacions comercials i facilitar l’accés al crèdit.
Promovem el règim sancionador, o l’observatori de
la morositat.
• Des de la Fundació promovem i treballem per assegurar la igualtat d’oportunitats, i la inclusió social
de totes les persones.

ECONOMIA CIRCULAR,
SOSTENIBILITAT, I ENERGIES
RENOVABLES
Explotació de recursos, escalfament global, esgotament de matèries primeres, mala gestió dels residus...
Cal un punt d’inflexió i passar a un model sostenible
que aposti per mantenir l’ús i valor de components i
recursos en tot moment, o el màxim temps possible.
• El Programa d’Economia Circular està pensat per
ajudar l’empresa a introduir una estratègia circular
dins el model de negoci, analitzant els processos,
els materials i els clients per tal de maximitzar els
recursos, incrementar la rendibilitat, ser més sostenible i generar noves línies de negoci.
• La Comissió de Sostenibilitat enfoca la seva tasca
a promoure l’Economia Circular a les pimes i a avaluar i opinar sobre les normatives ambientals i els
processos administratius relacionats que afecten
les empreses.

RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA
Aplicar principis ètics i responsables amb la societat, per esdevenir entitats, organitzacions i empreses
solidàries, eficaces, transparents i inclusives a tots
els nivells.
• El Pla de Responsabilitat Social Corporativa per a
microempreses i pimes t’ajuda a impulsar, integrar
i visualitzar la Responsabilitat Social dins la teva
gestió empresarial. Es tracta de fer una revisió i de
posar en valor les accions positives que ja estàs
duent a terme en aquest sentit, a més d’engegar-ne
de noves.
• El Codi de Conducta t’ofereix les eines i els recursos
per establir un procediment que reguli les normes
internes de conducta de l’empresa; i el Codi Ètic va
una mica més enllà, i amplia el procediment per regular els principis, valors, missió, RSE i les pautes
ètiques de l’empresa.

ALIANCES PER AL
COMPLIMENT DELS ODS
Economia col·laborativa, plataformes col·laboratives,
consum col·laboratiu... Termes d’actualitat que reflecteixen el moment actual de voluntat i necessitat
de crear aliances. Junts per tenir més força.
Com a agent social i econòmic reconegut per dur a
terme la tasca institucional de representació i defensa dels interessos de les pimes i les persones autònomes, establim multitud de vincles amb altres
entitats, institucions o organitzacions, per reforçar la
nostra tasca i assegurar, entre d’altres, l’assoliment
dels objectius de desenvolupament sostenible.
• Quasi 300 associacions sectorials formen part de
PIMEC
• Només el 2018 es van signar més de 50 acords de
col·laboració
• Som presents a 432 taules de representativitat
• Formem part de la SME United, l’associació de petites i mitjanes empreses europea

COMPTA AMB NOSALTRES!

Atenció al soci. Maribel Pombo.
Assessoria Jurídica. Estrella Rincón.
Comunicació. Núria Fernández.
Estratègia empresarial. David Giménez.
Finances. Pere Cots.
Gestió del talent i Formació. Héctor Pérez.
Internacionalització. Míriam Sabaté.
Màrqueting. Sofia Ricart.
Medi Ambient. Joan Barfull.
Mediació d’assegurances. Olga Estalella.
Tecnologia i Innovació. Andreu Bru.
Estudis. Observatori de la pimec. Moisés Bonal.
Sectorials i Comissions. Pilar Minguez.
Col·lectius, gremis i associacions. Joaquim Villanova.
Negociació de convenis col·lectius. Elena de la Campa.

Autònoms PIMEC. Àngel Hermosilla.
PIMEC Joves. Annabel Cuatrecases.
Fundació PIMEC. Rosa MªJuny
PIMEComerç. Miquel Àngel de Garro.
Relacions Institucionals Internacionals. Jacint Soler.
Polítiques d’Ocupació i Formació. Sílvia Miró.
Dona i Empresa i Igualtat. Itziar Ruedas.
PIMEC Catalunya Central. Montse Ficapal.
PIMEC Girona. Joan Barfull.
PIMEC Tarragona. Ramón Salvans.
PIMEC Lleida. Anna Torres.
PIMEC Baix Llobregat – L’Hospitalet. Agustí Miró.
PIMEC Maresme – Barcelonès Nord. Damià Fernàndez
PIMEC Vallès Occidental. Miquel Martínez.
PIMEC Vallès Oriental. Joan Carles Basi.
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