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Salutació del president

Mai podrem oblidar el 2020. Ha estat un any que ningú preveia perquè la Covid-19 ha provocat una
crisi sobtada, sense precedents i a escala mundial, la qual ha impactat fortament en l’àmbit sanitari,
social i econòmic. Pel camí, aquest any ha deixat situacions molt tràgiques, amb morts i contagiats
a conseqüència del virus.
Econòmicament hem patit una forta pèrdua de teixit productiu i llocs de treball. Els efectes de la
pandèmia i les diferents restriccions per contenir-la han fet que moltes empreses i negocis d’autònoms s’hagin vist obligats a limitar la seva activitat i, en el pitjor dels casos, a tancar definitivament.
Molts sectors s’han vist afectats, alguns durament castigats com el petit comerç no alimentari, la
restauració, el turisme, la cultura o l’esport, entre altres.
A PIMEC sempre hem defensat l’equilibri entre la prevenció i la protecció de la salut de les persones,
i la continuïtat de l’economia. Però, tot i que des del primer moment les pimes han fet un gran esforç
per mantenir l’activitat, com per exemple amb la inversió en EPI i material sanitari o a l’hora d’implementar el teletreball, la gestió d’aquesta crisi no ha trobat una bona fórmula per garantir al màxim
la salut de la societat amb un impacte mínim en la nostra economia.
D’altra banda, ha estat admirable la solidaritat empresarial que han mostrat molts autònoms i pimes
al llarg d’aquests mesos de crisi, col·laborant en tot allò que ha calgut, dins les seves possibilitats.
En la nostra tasca de representació i defensa dels interessos de les pimes i els autònoms de Catalunya, vam reaccionar des del primer moment, ampliant i adaptant els serveis i algunes tasques de
la patronal per poder seguir oferint a les empreses tot el suport que els calia en moments d’incertesa. Així mateix, davant les restriccions a l’activitat econòmica, no hem cessat a l’hora de reclamar
ajudes directes, immediates, generoses, sostingudes en el temps i coordinades.
Com acostuma a succeir, arran d’aquesta crisi també han sorgit algunes oportunitats i des de la
patronal hem encoratjat el teixit productiu català a aprofitar-les, com és el cas de la digitalització
o dels fons Next Generation de la Unió Europea.
Finalment, vull destacar que les empreses que aquest 2020 hagin superat la situació de crisi per la
pandèmia, ho faran sent més resilients i amb més capacitat per adaptar-se als canvis. En aquest
sentit, vull destacar la importància del fet que les nostres pimes creixin en mida, ja que, com constata un informe de PIMEC, com més dimensió empresarial dels negocis, més viabilitat tenen.

Josep González i Sala
President de PIMEC i de la Fundació PIMEC
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PIMEC l’any 2020

La crisi sanitària, social i econòmica derivada de
la Covid-19 ha estat un cop dur per a les persones i per a les empreses, al nostre país i arreu del
món. Davant les conseqüències econòmiques
sense precedents, PIMEC ha reaccionat des de
l’inici acompanyant, atenent les necessitats i resolent els problemes i els dubtes del teixit productiu.
Hem reforçat el nostre servei jurídic, de finançament i administratiu, així com ampliat l’oferta formativa. A més, hem creat un telèfon 061
d’atenció a les pimes i els autònoms i hem ajudat les empreses a reinventar-se amb l’adaptació i la digitalització dels seus negocis per poder
donar continuïtat a la seva activitat a través de
noves eines tecnològiques i de la implantació
del teletreball. Entre altres qüestions, hem estat incansables a l’hora de proposar i reclamar
a les diferents administracions mesures per estimular l’economia i reactivar l’activitat, com, per
exemple, ajuts directes i urgents per als sectors
més afectats, una veritable segona oportunitat,
la flexibilització i ampliació de mesures com els
crèdits ICO i els finançats per l’ICF o els ERTO...
També hem informat constantment sobre l’aprovació de Reials Decrets i resolucions, i hem ajudat les pimes en els processos de digitalització,
i davant les gestions requerides per demanar
ajuts i prestacions. A més de l’organització de
trobades digitals temàtiques, formació gratuïta,
l’enviament de butlletins informatius i la donació
de mascaretes i termòmetres, PIMEC ha estat la
primera entitat a posar en marxa la realització
de tests ràpids d’antígens als polígons industrials i dins les empreses. Així mateix, hem denunciat l’arbitrarietat amb la qual s’han decretat
algunes mesures, i que sectors minoritaris, com
el lleure, l’oci nocturn, l’oci infantil o les indústries
auxiliars dels sectors afectats hagin estat oblidats per l’Administració.

D’altra banda, hem manifestat la importància
d’aprofitar els fons europeus com a eina clau
per a l’impuls de la competitivitat de les nostres
empreses, amb projectes estratègics en innovació, digitalització i sostenibilitat. Hem defensat
la importància que aquests fons arribin a les pimes, com a veritable motor de l’economia.
El 2020, com cada any, PIMEC ha presentat diversos estudis i informes, que en aquest període s’han centrat en l’afectació de la pandèmia
sobre les pimes i els autònoms de Catalunya.
Segons les nostres enquestes, freqüents durant
aquests mesos difícils, un 92% de les pimes ha
registrat davallades en les vendes, un 75% ha
patit tensions de tresoreria i un 65% ha hagut
d’ajustar la seva plantilla.
Tot això sense perdre de vista altres temes més
enllà de la pandèmia. En matèria laboral, per posar un exemple, ens hem manifestat en contra
de la proposta de reduir la jornada laboral a 4
dies, ja que no és el moment i no es pot fer en un
sol país. El 2020 la patronal també ha aconseguit fites com la tramitació al Congrés dels Diputats del Règim contra la Morositat, i hem continuat amb la nostra implicació amb els ODS de
l’Agenda 2030, a través de la nostra Fundació.
També hem seguit potenciant la nostra actuació a Madrid a través de la Plataforma Pymes, i
a Brussel·les mitjançant la nostra delegació i la
patronal SME United.

Antoni Cañete i Martos
Secretari General
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PIMEC

A Catalunya hi ha 525.000 pimes i 545.746 persones autònomes que representen el 99,8% del
teixit productiu. Des de PIMEC representem i
defensem totes les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya i els autònoms, i els donem suport per impulsar la seva competitivitat
i el seu creixement i continuar sent el motor de
l’economia.

PIMEC neix el 1997 de la fusió de PIMEC i SEFES,
que uneixen els seus esforços per crear una confederació patronal única, forta i representativa.
Els seus orígens se situen a mitjans dels anys 70
com a resposta a les noves situacions generades pels canvis polítics i socials amb un mateix
objectiu: defensar els interessos de les pimes
catalanes.

Som l’agent social i econòmic reconegut per dur
a terme la tasca institucional de representació i
defensa dels interessos de les pimes i persones
autònomes als fòrums de consulta i debat de
l’Administració autonòmica, de l’Estat i d’Europa,
la resta d’agents socials i la societat en general, de manera transversal, en tot el territori i en
l’àmbit de tots els sectors.

Ens basem en els valors de la independència,
l’honestedat i la transparència. Som una organització econòmicament autònoma, un lobby
independent que constitueix un model únic en
l’àmbit patronal a l’Estat espanyol.

Com a especialistes en pimes i autònoms oferim
serveis de suport per a la millora de la competitivitat, acompanyant, assessorant, informant
i formant a través de solucions per a totes les
àrees de l’empresa, i de manera personalitzada,
qualssevol que siguin la mida o les necessitats
de cada pime, negoci o persona autònoma.

A través de la nostra xarxa de 19 seus, delegacions i oficines repartides per tot Catalunya
i una a Brussel·les, comptem amb el suport de
socis individuals i de més de 300 gremis i associacions empresarials, i sabem que, només
mantenint-nos junts, podem seguir treballant
per aconseguir els nostres objectius. Junts per
tenir més força.
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Territoris

PIMEC és una organització empresarial d’àmbit
català, la qual cosa fa imprescindible mantenir
la màxima proximitat als socis arreu del territori.
PIMEC és una organització empresarial d’àmbit
català, la qual cosa fa imprescindible mantenir la
màxima proximitat amb els socis arreu del territori. PIMEC disposa de seus pròpies a les quatre
províncies catalanes, així com d’una seu social a
Barcelona i a la Catalunya Central, en atenció al
seu pes rellevant en l’economia del país.

Dins les quatre províncies, la patronal compta
també amb delegacions a comarques amb una
personalitat singular o amb un cert pes específic en el teixit empresarial del territori.
Cadascuna de les seus i delegacions disposa
d’una Comissió Executiva com a òrgan de govern que aplega empresaris i empresàries representatius del territori en qüestió. En total, una
xarxa de 19 seus, delegacions i oficines repartides per tot Catalunya i una a Brussel·les.

Brussel·les

Girona

Catalunya Central
Lleida

Anoia

Vallès Oriental

Vallès Occidental

Maresme - Barcelonès Nord
FEB-PIMEC

Conca de Barberà

Terrassa
Baix Llobregat
L’Hospitalet

Baix Penedès
Baix Camp
Tarragona
Priorat

Terres de l’Ebre - Tortosa
Terres de l’Ebre - Amposta
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Sectorials

PIMEC es defineix com una organització empresarial multisectorial, que comprèn tots els
sectors i activitats on són presents les pimes i
autònoms. Les accions de representació i defensa que duu a terme PIMEC tenen una vocació
transversal, i afecten qüestions generals que incideixen sobre tots o la majoria dels empresaris,
amb independència del seu àmbit sectorial.
Malgrat això, PIMEC actua també en clau sectorial de diferents maneres. En primer lloc, els
socis col·lectius de PIMEC, és a dir, els gremis i
associacions que representen una determinada branca d’activitat, treballen conjuntament
amb la patronal per defensar els seus interessos legítims. Cada gremi o associació aporta
el coneixement del sector, mentre que PIMEC
fa possible que tingui abast general i capacitat
d’influència.

En segon lloc, PIMEC constitueix en el seu si organitzacions sectorials pròpies per motius molt
concrets. Un d’ells és el d’aplegar gremis i associacions d’un determinat àmbit per tal de tenir
més representativitat i coordinar accions d’interès comú envers les administracions o altres
agents. Un altre objectiu és el d’atorgar, a través d’una sectorial de PIMEC, una articulació i
visibilitat a un determinat sector, bé perquè està
mancat d’organitzacions pròpies (gremis/associacions) o bé perquè aquestes no representen
plenament la realitat o pluralitat d’aquell sector
d’activitat.
PIMEC Agroalimentària
PIMEC Formació i Ocupació
PIMEC Logística – Clúster Logístic de Catalunya
PIMEC Metall
PIMEC Serveis de Salut i Socials
PIMEC Turisme
PIMEComerç
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Comissions

PIMEC disposa de diferents comissions de treball, formades per experts independents, que
analitzen problemes transversals i comuns al
conjunt de l’empresariat, des dels impostos fins
a l’energia. Aquestes comissions detecten problemes actuals dels empresaris i identifiquen
possibles amenaces en els diferents àmbits per
plantejar-hi després possibles solucions. Aquestes passen sovint per canvis normatius i de polítiques de les administracions, que PIMEC impulsa a través dels òrgans de representació on
és present.
Les comissions de treball de PIMEC articulen els
seus treballs a través d’informes, estudis i posicionaments, que habitualment són comunicats
a la premsa i la societat en general, per tal de
crear opinió i influir en els canvis necessaris per
a la competitivitat de les pimes. Les comissions
actuals cobreixen els àmbits més rellevants de
l’empresa en sentit general:
• 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 –a nivell territorial i sectorial– davant les institucions i en
l’àmbit econòmic.
• Comissió Economicofiscal: estudia i valora els
impostos i la fiscalitat estatal, autonòmica i
local, i elabora estudis i dictàmens, donant informació sobre fiscalitat i emetent posicionaments i opinions.
• 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.
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• Comissió Internacional: avalua i opina sobre
els mecanismes i les polítiques de suport a
l’exportació i la internacionalització empresarial per part de les administracions i polítiques
públiques. També constitueix un fòrum de debat per identificar els mercats exteriors més
interessants per a les pimes catalanes.
• Comissió de Sostenibilitat: enfoca la seva
tasca a avaluar i opinar sobre les normatives i
processos administratius d’inici i canvi d’activitat empresarial, així com sobre altres càrregues imposades als empresaris per raons mediambientals.
• Comissió Laboral: estudia i fa propostes sobre
dret laboral, de regulació del mercat de treball,
així com d’altres qüestions relacionades (prevenció de riscos laborals, selecció de personal,
etc.).
• Comissió PIMEC Digital: promou i lidera la
transformació digital en el món empresarial. És
el punt de trobada que aglutina els principals
corrents de l’àmbit digital i el debat sobre la
seva aplicació real al teixit empresarial català.
• PIMEC 2030: És el think tank de l’entitat, que
recull les principals tendències que canviaran
la manera com ens relacionem amb el món i
l’entorn i el seu impacte en el teixit empresarial.
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Fundació PIMEC

La Fundació PIMEC neix amb la missió de fomentar uns valors i una cultura empresarial renovada i compromesa amb l’entorn, fent sensibilització i acompanyant la pime i els autònoms
per tal que incloguin aspectes socials com a
factor de competitivitat en la seva dinàmica
empresarial.

• Enfortir la imatge social de l’empresariat, com
a generador d’ocupació i motor del creixement
econòmic i de millora social. Promovem accions de solidaritat empresarial.
• Fer de pont d’unió entre el món social i el món
empresarial. Fem pedagogia social a les pimes
i pedagogia empresarial al tercer sector.

Oferim quatre àrees de suport:
• Acompanyar i ajudar persones i empreses amb
dificultats. Treballem amb l’objectiu que aconsegueixin una segona oportunitat.
• Sensibilitzar les pimes i acompanyar-les en la
inclusió i millora d’aspectes socials en el seu
dia a dia perquè, a la vegada, les ajudi a ser
més competitives. Impulsem iniciatives amb
l’objectiu que les empreses siguin socialment
responsables. Facilitem a les pimes aquesta
nova manera de fer i ser empresa d’acord amb
l’Agenda 2030 de l’ONU.
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PIMEC Joves

PIMEC Joves. El nostre present i futur. Punt de
trobada de joves empresaris i empresàries de
tot Catalunya. Nexe d’unió entre persones joves
empresàries i emprenedores per tal de compartir les nostres experiències, coneixements, contactes i negocis mitjançant activitats i serveis
específics
• Actes i jornades de networking
• Dinars i sopars temàtics
• Defensa institucional
• Sessions de contrast
• Ús gratuït de les sales en seus i delegacions de
tot Catalunya
• Formació
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El col·lectiu de joves empresaris de PIMEC s’organitza per aprendre de i aprofitar les sinergies
de PIMEC aportant la seva energia i visió d’un
futur en el qual els joves seran els protagonistes. Volem ser l’altaveu de la realitat dels joves
empresaris i vehicular les seves inquietuds i
propostes, amb un alt grau de responsabilitat i
compromís amb la cultura de l’esforç i la feina
ben feta.
Entre els objectius, hi ha el de crear ocupació de
qualitat per assegurar la competitivitat de Catalunya en un món global, tot demostrant a la
societat que hi ha molts joves que aporten valor
i creen ocupació.
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Autònoms PIMEC

És l’associació amb més treballadors independents de Catalunya. Homes i dones que converteixen les seves il·lusions en projectes empresarials, que s’autoocupen i creen llocs de treball per
a altres persones.
A Catalunya, el col·lectiu dels autònoms està
format per més de 549.811 persones. És un
col·lectiu necessari davant de les possibles condicions de desprotecció, per poder contribuir a la
seguretat i la confiança personal i aportar valor
per créixer i consolidar els vostres negocis com
a autònoms.
Som facilitadors de l’activitat empresarial
autònoma:
• Per definir la vostra oportunitat de negoci més
eficaçment.
• Per desenvolupar les habilitats de gestió empresarial.
• Per accedir a la formació que necessiteu.
• Per accedir a finançament privat i públic.
• Per poder tenir el millor pla de màrqueting i
vendes per al vostre projecte.
• Per fer de les solucions tecnològiques un trampolí de consolidació i creixement dels vostres
negocis. Internet, les xarxes socials i la tecnologia mòbil són els grans aliats de l’autònom
d’avui.
• Per disposar d’un servei de gestoria adaptat a
les vostres necessitats.

• Per tenir la millor cobertura d’assegurances
adaptada a la vostra activitat.
• Per disposar dels millors descomptes en diferents sectors. Finalment, ens fixem com a
objectius la cooperació entre autònoms, convençuts que les aliances estratègiques entre
emprenedors són una aposta guanyadora en
l’entorn global actual.
Actuem a través de diferents programes i
accions com, per exemple:
• Programa Consolida’t: Des de PIMEC, i subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
es posa a l’abast dels socis aquest programa
de suport a la consolidació, l’enfortiment i la
reinvenció del treball autònom. L’objectiu és
l’assessorament personalitzat i la formació per
a la millora de la gestió empresarial.
• Punt PAE: Autònoms PIMEC actua com a Punt
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) i s’encarrega de
facilitar la posada en marxa de noves iniciatives, l’inici efectiu de l’activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis
d’informació, la tramitació de documentació,
l’assessorament, la formació i el suport al finançament.
• Subsidi exprés: Cobertura asseguradora en el
cas de baixa laboral, per malaltia o accident,
per a persones individuals que treballen i cotitzen en el règim d’autònoms de la Seguretat
Social, amb una empresa micropime sòcia de
PIMEC.
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Serveis PIMEC

Fem camí cap a l’empresa del FUTUR.
Apostem i impulsem negocis de futur alineats
amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), proposats a l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides. T’acompanyem, assessorem
i treballem plegats els recursos i solucions per
a la competitivitat i continuïtat de la teva empresa, en clau d’innovació, digitalització, i per tal
d’esdevenir empreses de futur sostenibles en les
tres dimensions: creixement econòmic, inclusió
social i protecció del medi ambient.

Suport actiu a la competitivitat de les pimes i
persones autònomes
Suport estratègic a l’empresariat: Projectes de
gestió i creixement com Accelera el Creixement,
Comerç21, Ben Fet!, o la dinamització de polígons industrials. A més de tutoria estratègica i
executiva, i els programes específics:
• Pla de Viabilitat Empresarial (Pla d’anàlisi i assessorament per a la viabilitat de les pimes).
• Dimensiona PIME (Programa d’estratègia empresarial).
• Relleupime (Pla de continuïtat dels negocis).
• Consolida’t (Consolidació i reinvenció del treball autònom).
Assessoria jurídica: Sempre al teu costat per a
una segona opinió, t’oferim suport jurídic en els
moments més importants: impagaments i contractes, concurs de creditors, registre de marques i patents, conflictes laborals, procediments
administratius...
• Programa de prevenció de delictes, per a eximir
la responsabilitat penal empresarial.
Internacionalització: Solucions adaptades a
teva fase d’internacionalització: des del pla estratègic inicial fins a la consolidació o implementació a nous mercats. Xarxa mundial amb
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la qual oferim serveis de country manager, missions empresarials, presència a fires...
• Programa EXPORTA: Estratègia internacional,
contacte i negociació.
Finances: Eines de cerca i optimització financera, finançament per a inversions i projectes, tramitació de subvencions o valoració de projectes;
destaquen aquests serveis:
• Campanya d’impostos (deduccions fiscals a la
recerca i el desenvolupament).
• Mercado Financiapyme (donar-te a conèixer
davant les principals entitats financeres).
Responsabilitat social corporativa i medi ambient: Eines com l’actualització de la normativa mediambiental, estudis energètics, o plans
d’igualtat i protocol d’assetjament. I els programes:
• Pla de Responsabilitat Social: Impulsar, integrar
i visualitzar la RS a l’empresa.
• EMPPERSONA: Segona oportunitat, acompanyament i integració laboral amb el programa
INCORPORA.
• Programa Economia Circular: Optimitzar recursos, sostenibilitat i oportunitats de negoci.
Màrqueting: Tots els recursos estratègics i digitals: pla de màrqueting, cerca de nous clients,
webs corporatives, SEO, SEM, xarxes, e-commerce, eines de gestió de clients (CRM)... i, especialment, els serveis de:
• Sessions de networking qualitatiu.
• APP PIMEC: Àrea de socis amb taulell d’anuncis, xat i networking.
Comunicació: Premsa i relacions públiques, comunicació corporativa. Actes i jornades. I els
programes:
• Comunica’t: Suport a la comunicació empresarial en català.
• Photopress: Servei de comunicació per a pimes.
Gestió del talent: Selecció de personal, subven-
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cions a la contractació, gestoria laboral, protecció de dades, prevenció de riscos, i, a destacar:
• Agenda de cursos: Formació professional contínua bonificada, subvencionada i online.
• Pla de Motivació i Desenvolupament: Eines i
recursos per afrontar els canvis culturals, les
noves tendències i la transformació digital de
les organitzacions.

dona, igualtat, gestió del temps i immigració, la
prevenció de riscos, i la mediació i conciliació
laborals.
• Internacional > Representem internacionalment les pimes i autònoms de Catalunya, i, a la
UE, a través de la nostra oficina a Brussel·les i
la nostra participació a la patronal europea de
pimes, SME United.

Tecnologia i innovació: Certificats digitals, dominis, allotjament, cloud, factura electrònica, ciberseguretat, i assessorament i ajudes tecnològiques i a la innovació...
• Programa de Transformació Digital: Auditoria
del grau de digitalització i disseny d’un projecte intern que impulsi la transformació digital
del negoci.

Suport institucional a pimes, autònoms i
col·lectius: Participació, influència i impuls de
polítiques en benefici de les pimes, els autònoms i els col·lectius de Catalunya.
• Acció de lobby > Representem el 99,8% del
teixit empresarial a Catalunya, a través de la
nostra presència a 432 taules de negociació.
• Suport als col·lectius > Constitució, gestió,
assessorament i dinamització de gremis, associacions i clústers de Catalunya, a més dels
nostres propis col·lectius: Autònoms PIMEC i
PIMEC Joves.
• Comissions i sectorials > Som una organització
multisectorial, i realitzem accions específiques
a través de comissions, grups de treball i sectorials pròpies, com PIMEComerç.
• L’Observatori de la PIMEC > El nostre departament d’estudis recopila, realitza i publica indicadors, anuaris i informació útil a nivell agregat,
sectorial, territorial o per dimensió empresarial.
• Relacions laborals > Participem activament en
la negociació col·lectiva, l’acció en matèria de
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Institucional
Formació i Ocupació

▲

S’han organitzat diferents jornades de tipus
formatiu i divulgatiu pel que fa a temes d’interès empresarial, des de la presentació del
contingut del Conveni d’Oficines i Despatxos,
jornades sobre novetats legislatives, trobades
amb les diferents administracions públiques
com la Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies, el Ministeri de Treball i Economia Social, la presentació de la Guia per a la Igualtat
Retributiva en el marc del Pimec Fòrum, etc.

●

Participació activa en el conjunt d’òrgans fruit
del diàleg social i la concertació, com el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, el
CTESC, el TLC, etc., amb l’objectiu de seguir
impulsant i consolidant el marc català de relacions laborals, i que les relacions de treball
s’adaptin a les necessitats del sistema productiu de Catalunya.

●

Confecció d’un seguit de documents d’interès empresarial en el si dels diferents espais
de concertació, com ara: la guia de convenis
col·lectius aplicables de la contractació pública, l’actualització del mapa de la negociació
col·lectiva a Catalunya, la guia per a la igualtat retributiva, les recomanacions per gestionar l’impacte de la Covid-19 en el mercat
laboral des de la perspectiva de gènere, o el
document “Trencant mites sobre la bretxa salarial”.

▲ Posada en marxa del Pla de Formació en Diàleg

Social i Negociació Col·lectiva: 63 accions de
formació a 1.226 persones durant el 2020.
▲

■

Participació en el desenvolupament del sistema de Formació Professional amb fites com
la contribució a l’actualització de la Skills
Agenda for Europe, l’aprovació dels estatuts
de l’Agència Pública de Formació i Qualificació de Catalunya, el model de prospecció de
necessitats formatives i el d’FP no presencial.
Incorporació de PIMEC a la Barcelona Digital
Talent (MWC) amb l’objectiu de fomentar el
desenvolupament del talent digital.

▲ Organització

de la jornada The skills of the future for SMEs C-VET Trainees (European Skills
Week), com a membres del projecte Erasmus
Craft and SMEs VET NET.

◆

Inici de projectes europeus: SIMPLE, amb l’objectiu d’identificar les competències dels models de negoci basats en la sostenibilitat; i
Apprenticeship Inter-network de foment del
networking entre empreses, aprenents, titulats i centres de formació.

Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva
●

●

S’ha impulsat, conjuntament amb la resta
d’agents socials, la negociació i aprovació
de la Llei de Participació Institucional, que
és probablement la major fita històrica de la
concertació i el diàleg social al nostre país.
Negociació de l’Acord Interprofessional de Catalunya.

A Europa
◆

Transmet les dificultats de les pime catalanes
a SME United i les institucions europees i fa
seguiment de les mesures europees per mitigar els efectes de la crisi sanitària.

◆

Cosigna una carta amb patronals d’Itàlia,
França i Grècia adreçada a la vicepresidenta
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de la CE, Margrethe Vestager, demanant l’extensió del Marc d’Ajuts d’Estat fins a finals del
2021, cosa que permetria prolongar els crèdits
ICO amb aval públic.
◆

Organitza l’acte sobre els Fons Europeus amb
la directora de la Unitat Especial de Recuperació de la CE, M. Teresa Fábregas, i el secretari general de Pimes del Govern d’Espanya,
Raúl Blanco.

▲

Se suma a les patronals italiana (CNA) i grega (IME GSEVEE) per desenvolupar el primer
projecte finançat pel programa Erasmus Craft
and SMEs VET-NET.

◆

Representa SME United en els comitès assessors del Consell Econòmic i Social Europeu
(CESE) sobre els acords comercials de la UE
amb els països hispans.

Observatori
◆

Anuari de la pime catalana 2020.

◆

Elaboració d’estudis econòmics i enquestes: 13
monogràfics de la sèrie INFORMES PIMEC i 11
informes específics de seguiment de l’impacte de la COVID sobre la pime.

◆ Indicadors

econòmics de PIMEC.

◆

Valoracions periòdiques de registres econòmics com ara l’IPC, l’atur i l’afiliació a la Seguretat Social.

◆

Anàlisis, propostes de política econòmica i
valoracions puntuals d’iniciatives legislatives
i de la conjuntura política.
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Territorials

Baix Camp
◆

◆

◆

PIMEC Baix Camp ha participat en la Cimera
per a la Reactivació Econòmica de Reus encapçalada per l’Ajuntament d’aquesta ciutat i
ha passat a ser integrant de la Taula de treball
del sector empresarial (2 i 15-04-20, 18-0520, 29-07-20) exposant les necessitats de les
empreses i proposant accions i mesures.
Reunions amb representants de l’Ajuntament
de Reus. El repte a assolir és la signatura de
l’acord de col·laboració per a facilitar des de
PIMEC l’assessorament legal i les consultes
informatives de subvencions per a les empreses reusenques. També ens hem reunit amb el
Sr. Joaquim Calatayud, president del Consell
Comarcal del Baix Camp, i una representant
de PIMEC Tarragona per promoure la difusió
d’informació, jornades i projectes de PIMEC a
tots els petits territoris del Baix Camp.
S’han dut a terme trobades amb els socis del
Baix Camp sobre temàtiques actuals, així com
una trobada amb el secretari general Antoni
Cañete. A més a més de seguir donant suport

al teixit productiu i empresarial del Baix Camp,
com la visita al centre terapèutic punter per a
l’Alzheimer, Fundació Rosa M. Vivar.
●

S’ha participat en el projecte d’Espais d’Acció
Col·lectiva 2020 que organitza Mas Carandell
en diferents reunions temàtiques sobre teixit
productiu, ocupació, formació (setembre), en
què s’han proposat actuacions concretes en
cada eix i s’ha exposat la realitat de les empreses del territori.

★ Ens hem reunit amb l’alcalde de Reus, el Sr.

Carles Pellicer, i representants del consistori
per parlar de la situació actual derivada de la
Covid i de les accions dins del projecte PIMEC
Covid Free per poder actuar conjuntament per
tal d’arribar al màxim nombre d’empreses en la
detecció de possibles afectats i ajudant, així,
en la seguretat de l’activitat i en la reactivació del teixit empresarial. La primera campanya es va dur a terme en una empresa del Baix
Camp.
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Baix Llobregat – L’Hospitalet

◆ Trobada

digital per a socis de mitjanes empreses amb l’assistència del secretari general de
PIMEC, Sr. Antoni Cañete, i els empresaris de
la comarca.

★ Campanya PIMEC COVID FREE al polígon in-

dustrial El Pla a Sant Feliu de Llobregat, en
què es van fer un total de 191 tests ràpids
d’antígens.
◆

9a trobada digital d’alcaldes i alcaldesses de
la comarca, el president de PIMEC Sr. Josep
González i el professor d’economia Josep Maria Gay de Liébana.

Catalunya Central
★ Seguiment acurat amb trucades personalitza-

des de suport davant la situació de Covid-19,
per conèixer la situació del teixit empresarial i
atendre les diferents problemàtiques sorgides,
tant dels socis com de les empreses que s’han
dirigit a l’entitat, a les diferents comarques del
territori
◆

◆

Trobada digital amb l’alcaldessa d’Esplugues,
Sra. Pilar Díaz, i amb empresaris socis del municipi, en què l’alcaldessa ha respost les inquietuds que els socis li han plantejat.

Reunions virtuals amb els representants de
diferents entitats del territori per dissenyar,
de forma conjunta, actuacions concretes per
ajudar el teixit empresarial. Reunions de seguiment amb l’administració pública per gestionar actuacions i recursos destinats a autònoms i empreses.

◆ Trobada

digital amb l’alcaldessa de Castelldefels, Sra. Maria Miranda, i amb els empresaris
socis del municipi per donar a conèixer l’Acord
de Ciutat.

★ Trobada

digital “COM REDUIR COSTOS
ENERGÈTICS” per aconseguir una disminució
dels costos energètics a les empreses.

◆ Estratègia, gestió i creixement del negoci ■ Transformació digital ▲ RRHH i formació ● Mercat laboral ★ Noves economies i RSC
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■

◆

Potenciar la formació virtual de PIMEC amb
cursos subvencionats a tot el territori i realització d’actes digitals d’interès per al teixit
empresarial.
Increment de les activitats amb les associacions de comerç del territori. Creació d’un grup
de treball amb els representants de les diferents associacions per canalitzar la informació de l’entitat a la seva massa crítica d’establiments

★ Adaptació de tot l’equip professional per tal

d’atendre i ajudar els socis durant la crisi.
◆ Manteniment

de la cartera de socis; malgrat la
crisi, hi ha hagut poques baixes.

Lleida

◆ Increment de la massa social, gràcies a la pon-

deració del nombre d’altes i baixes, que han
superat el miler de socis.

Girona
■

Manteniment de tota l’activitat amb els socis
per mitjans telemàtics.

◆

Reforç de les relacions amb els consells comarcals i ajuntaments de la demarcació per
mantenir-los informats puntualment a través
de l’“informe de situació”.

◆

Tercera edició de l’acte del Lleidaempresa, en
format online, amb talent lleidatà del món.

◆ Presentació
◆

del grup de treball d’Autònoms PIMEC Lleida, encapçalat per la seva presidenta
Laura Sánchez, amb l’acte “Als autònoms ens
va la canya”.

Constitució de les Taules per a la Reactivació
Econòmica de Girona, amb l’Ajuntament i la
Diputació. Programa d’assessorament financer amb l’Ajuntament de Blanes.
◆

Implementació del projecte “Vals de compra”
amb la Paeria de Lleida.

◆

Jornada “Una oportunitat per a les mercaderies: l’aeroport d’Alguaire”.

◆

Sopar d’èxit de PIMEC Joves Lleida amb el
CEO de Productes Flower, el Sr. Jubete.
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Maresme – Barcelonès Nord

◆

PIMEC Maresme-Barcelonès Nord estableix
noves línies d’actuació conjunta amb el Consell Comarcal del Maresme, formant part de
les diferents taules de reconstrucció amb els
principals agents econòmics i socials del territori, sindicats i patronals.

◆

PIMEC Maresme-Barcelonès Nord s’incorpora
a les taules de reconstrucció social i econòmica de les principals cuitats del territori: Mataró, Badalona, Pineda de Mar i Premià de Mar.

Tarragona

●

Nomenament de Jordi Ciuraneta com a representant de PIMEC a la Comissió Territorial per
a l’estratègia de dinamització territorial del
projecte “Un país d’oportunitats, un país viu”.
També es fa una roda de premsa sobre el Pla
d’Acció del Món Rural i diverses reunions amb
els sectors afectats per la proposició de llei de
creació de l’Agència Catalana de la Natura de
Catalunya.

◆

S’estableixen les bases del Pla Estratègic, que
ens apropa més a les empreses i a les seves
necessitats. En aquesta línia, Ciuraneta assisteix a una reunió amb els principals agents
socioeconòmics del territori, en què proposem
un lideratge únic per a tots els sectors i territoris per contribuir plegats a la reactivació i
transformació de les empreses.

◆

Els presidents de PIMEC al Maresme-Barcelonès Nord, Vallès Occidental i Vallès Oriental
demanen actuacions urgents en la reunió amb
els màxims representants empresarials i polítics del territori, per a la Segona Corona Àrea
Metropolitana Nord.

◆

PIMEC presenta l’estudi d’àmbit territorial sobre la rendibilitat econòmica de les pimes de
la comarca del Maresme.

◆

Al Baix Penedès, PIMEC és present a la Taula
de Formació del Consell Comarcal i també a la
Comissió del Pla Estratègic del Baix Penedès.

◆

PIMEC Maresme-Barcelonès tanca l’any amb
l’acte de gran format “Aixecarem el vol: situació econòmica i perspectiva de futur”, amb al
Dr. Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i que va tenir més de vuit mil
visualitzacions.

◆

Reunions amb les principals institucions: amb
l’alcalde de Tarragona; el regidor d’Educació,
Ocupació i Seguretat Ciutadana, o l’alcalde de
Salou, entre d’altres; i participació a la Taula
de Reactivació Econòmica de l’Ajuntament de
Tarragona, el consistori de Reus, el de Tortosa i
l’Ajuntament del Vendrell.
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●

En relació amb el comerç: es constitueix la
Taula de Comerç del Priorat; el president de
PIMEComerç es reuneix amb l’alcalde del Vendrell i amb un representant de l’Ajuntament de
Salou, així com amb diferents entitats per comunicar-los les necessitats del sector, federacions i associacions.

■

S’han realitzat trobades virtuals amb els socis
de Terres de l’Ebre sobre diferents temàtiques
actuals, així com una trobada virtual amb Antoni Cañete, secretari general de PIMEC.

◆

S’han mantingut diverses reunions de la Comissió Permanent del CESTE (Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre), en què ha
participat Víctor Brunet, vicepresident de la
Comissió Executiva de PIMEC Terres de l’Ebre.

Terres de l’Ebre
◆

◆

◆

Constitució de la comissió per a l’Estratègia
de Dinamització Territorial a la Terra Alta.
Diverses reunions amb el Patronat de Turisme
de les Terres de l’Ebre.
Reunions amb els Ajuntaments, amb l’alcaldessa de Tortosa i amb l’alcalde d’Amposta, i
participació a la Taula Econòmica de Reactivació Econòmica i Social, amb la posterior publicació del “Pla Reactivem Tortosa”. També a
la Taula Econòmica de Reactivació Econòmica
i Social d’Amposta, amb la posterior publicació del Pla de reactivació.

Vallès Occidental
★ Tancament anual econòmic satisfactori, l’entitat

creix a nivell de socis i es redueix l’impacte de
baixes. Els bons resultats són fruit de: reforçar
la relació amb els socis, potenciar la col·laboració publicoprivada amb ajuntaments per a la
reactivació econòmica post-Covid; la campanya PIMEC Covid Free de tests d’antígens a Sant
Quirze del Vallès i a Terrassa, i la donació de
mascaretes i termòmetres a empreses.
◆

Comissió Executiva amb assistència del president de PIMEC, el secretari general i el president
de PIMEC Barcelona, on es concreten propostes
en diferents àmbits.
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▲ Participació

a la fira “Apropa’t a l’FP” 2020 a la
Fira de Sabadell, amb estand propi.

Vallès Oriental
◆

◆

Acte de gran format “Catalunya com a motor industrial del sud d’Europa” a l’aeroclub de
Sabadell; debat presencial moderat pel secretari general PIMEC i presidents dels territoris,
amb la participació de l’alcaldessa Sabadell i
els alcaldes de Terrassa, Granollers i Martorell.
L’acte és retransmès per streaming amb més
de 280 connexions.

★ Gran acte al Vallès Oriental en streaming al

canal de Televisió VOTV, acte sobre “L’economia de futur post-Covid19”, a càrrec de Xavier
Ferràs.
◆

◆

Renovació del conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Terrassa per potenciar la
col·laboració publicoprivada a la ciutat i el
punt d’atenció a les empreses.

◆

Trobada digital amb socis: “Ens en sortirem! Eines per superar la situació econòmica
post-Covid” amb el secretari general de PIMEC, el president de territori i 65 empresaris.

Jornada Pimec Joves Empresaris del Vallès
Oriental a l’empresa de referència al territori
KH Lloreda.

Reunió de Pimec Vallès Oriental amb l’Ajuntament de Mollet per tal de negociar un espai
per crear la subdelegació Baix Vallès, dins l’espai MolletHub.

◆ Estratègia, gestió i creixement del negoci ■ Transformació digital ▲ RRHH i formació ● Mercat laboral ★ Noves economies i RSC
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★ Jornada “PIMEC Covid Free” als polígons de

les Franqueses del Vallès. Es fan 256 proves
sota la supervisió d’Oriol Mitjà i Mutuacat.
◆

Entrega del premi al talent empresarial per
part de l’empresa Eceleni en el marc de la gala
anual del 9 nou, els lectors del qual escullen
entre els 20 projectes que proposa PIMEC.
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Sectorials

Agroalimentària
◆

Amb motiu de la crisi sanitària hem establert
un marc de relació institucional i de col·laboració amb els màxims interlocutors del sector
agroalimentari de Catalunya, participant activament en els diferents organismes governamentals i òrgans col·legiats.

la indústria càrnia, afectat per la pujada de
preus arran de la pesta porcina a la Xina.

Comerç
◆

◆ Trobades

i reunions amb els màxims representants del Govern per analitzar la problemàtica
del món rural, tot demanant la creació d’una
Comissió Interdepartamental Estratègica de
Dinamització Territorial, d’acord amb els principals actors territorials públics i privats, amb
l’objectiu de fer créixer econòmicament, diversificar l’economia local, i millorar el nivell de
vida i d’ocupació.

Campanyes comercials i audiovisuals: “Fresc i
Bo”, “Tu ets el comerç”, “Compra Priorat” i “Endinsa’t al Priorat”.

★ Hem treballat per a la millora de la seguretat

alimentària, la higiene, la qualitat i el benestar
dels animals, tot participant en els fòrums del
Consell Català de l’Alimentació i de la Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat, donant
suport a projectes sobre malbaratament dels
residus alimentaris en col·laboració amb sectors com, per exemple, el de la restauració a
través de PIMEC Turisme.
★ Hem fet difusió de projectes i iniciatives que

potencien l’ús de la biomassa o per ajudar en
el desenvolupament de zones forestals, millorar la viabilitat dels boscos i la prevenció d’incendis forestals, així com projectes d’economia circular per a la gestió dels purins i altres
residus o subproductes agrícoles, fins al punt
que hem presentat un projecte en el marc del
fons Next Generation.
◆

Hem treballat directament amb el DARP per
estudiar vies de finançament per al sector de

■ Conveni
◆ 4a

amb l’app La Compra.

edició del programa “Comerç 21”.

◆

Vídeos explicatius i resolucions de consulta i
assessorament que PIMEComerç ha fet per
als socis en plena pandèmia. Trasllat de totes
les resolucions del DOGC i el BOE als nostres
associats.

◆

Seguiment i treball per aconseguir l’aprovació
de la llei de les APEU.
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Formació i Ocupació

Logística – Clúster Logístic de Catalunya
◆

PIMEC Formació i Ocupació manifesta públicament el rebuig a la mesura de desafectació
de fons Conferència Sectorial.

▲

Participació a la 1a Trobada empresarial amb
la ministra de treball per posar de manifest la
situació del sector de la formació i demanar la
desafectació dels fons suspesos.

▲

Organització jornada: Estratègia present i futura dels centres de formació amb la directora
del SOC.

◆

Participació al manifest RescatxPimes reclamant un equilibri de les mesures de restricció
aplicades pel govern que permeti el manteniment de l’activitat del sector.

▲

Organització jornada: Els canvis en el sistema
de formació per a l’ocupació amb la Subdirectora General de Polítiques Actives d’Ocupació
del SEPE i el Director-Gerent de FUNDAE

◆ Organització de vuit reunions per a tractar tots

aquells temes que preocupaven les empreses
del sector durant el període de la crisi sanitària (aprovisionament d’EPI, regulació dels
ERTO, gestió dels ICO i les diferents ajudes
impulsades per part de l’administració, etc.),
amb l’objectiu d’aclarir dubtes i facilitar-los el
màxim d’informació per poder prendre les decisions més adequades.
◆ Participació

activa en les trobades institucionals organitzades per PIMEC amb els màxims
representants de les administracions autonòmiques i estatals, on vam poder posar de
manifest les preocupacions del sector durant
el període de pandèmia. Estratègia, gestió
i creixement del negoci • Participació en la
jornada “Una oportunitat per a l’activitat industrial: l’aeroport d’Alguaire”, per abordar els
nous usos d’aquest aeroport i el benefici que
aquest pot aportar a les empreses del territori,
així com un paper destacat en el IV Congrés
d’Innovació Logística, on es van abordar els
desafiaments i les claus per a la recuperació
del sector.

●

Hem treballat molt intensament en la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona sobre les
Zones de Baixes Emissions, presentant al·legacions a l’avantprojecte d’ordenança sobre
la restricció de la circulació de determinats
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vehicles a la ciutat i participant en tots els
fòrums de debat creats en relació amb aquest
tema.
●

◆

Ens hem posicionat en temes com les insuficients mesures per a les pimes del transport
discrecional en autobús, l’afectació de les Zones de Baixes Emissions, l’activació d’un pla
de mobilitat temporal a causa de la crisi sanitària per incentivar l’ús del vehicle privat, etc.
Impuls, conjuntament amb PIMEComerç, per
oferir un servei especial de transport de mercaderies durant la Covid-19 perquè els comerços poguessin fer enviaments dels seus
productes, tot generant una sinergia entre les
necessitats dels comerciants i la capacitat
del clúster de donar resposta als enviaments
a domicili.

◆

●

Creació d’un grup de treball per ajudar les pimes a fer front als reptes de futur de la indústria de l’automòbil amb l’objectiu de donar
suport a les pimes del sector a l’hora d’afrontar
els reptes de futur, sobretot en relació amb la
crisi que actualment viu la indústria de l’automòbil.
Hem participat activament en les sessions de
treball del Pacte Nacional per a la Indústria,
des d’on hem manifestat la necessitat d’impulsar el pacte de manera immediata i amb
dotació pressupostària.

Serveis de Salut i Socials
Campanya solidària de la Fundació PIMEC

Des de la Fundació PIMEC,

REGALEM

MASCARETES I
TERMÒMETRES DIGITALS SENSE CONTACTE

Metall
a les pimes del sector en totes
aquelles qüestions que els afectessin directament, com ara aprovisionament d’EPI, anàlisi
i seguiment de la normativa publicada sobre
les restriccions, regulació dels ERTO, gestió
dels ICO i de les diferents ajudes impulsades
per part de l’administració, etc.

a totes les petites i mitjanes empreses
sòcies de PIMEC

◆ Assessorament

◆

Establiment d’un marc de relació institucional
i de col·laboració amb els màxims interlocutors
de l’àmbit de la salut i del món social a Catalunya, participant en els diferents organismes
governamentals i òrgans col·legiats per traslladar-los les propostes i les inquietuds dels
socis del sector arran de la situació de crisi
sanitària.

◆

Enviament d’enquestes per tal de tenir indicadors en tot moment del grau d’afectació derivada de les mesures implementades per la
crisi sanitària, cosa que ens ha permès quan-

◆ Presentació

de l’estudi sobre la pime industrial
el 2019 i perspectives per al 2020, en què es
destacava que els resultats de l’any passat
per a les pimes industrials no han estat tan
bons com els del 2018.

●

Posicionament en temes com, per exemple, les
condicions del conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de Barcelona, les
quals eren difícilment assumibles per a les pimes del sector, o sobre la necessitat de dur a
terme un pla de reactivació de la indústria per
fer front als efectes econòmics de la Covid-19
en les pimes del sector.
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tificar les grans pèrdues que s’han generat en
el sector.
◆

◆

Hem coordinat la distribució de mascaretes i
termòmetres de forma gratuïta entre tots els
nostres associats i hem ajudat a posar en
marxa la iniciativa “PIMEC Covid free” de realització de tests ràpids d’antígens

●

Enviament d’enquestes per tal de tenir indicadors en tot moment del grau d’afectació derivada de les mesures implementades per la
crisi sanitària, cosa que ens ha permès quantificar les grans pèrdues que s’han generat en
el sector.

◆

Hem impulsat la campanya #Rescatxpimes
#Rescatxautònoms.

◆

Hem participat en els debats oberts a Barcelona sobre totes les qüestions relatives al turisme de la ciutat arran de la pandèmia.

Participació activa en el procés legislatiu del
projecte de Llei de Contractes de Serveis a les
persones i en el projecte de Decret de desplegament de la Llei 14/2007, de la renda garantida de ciutadania.

Turisme
◆

Organització d’una trentena de reunions sobre aquells temes que preocupaven les pimes
del sector (aprovisionament d’EPI, anàlisi i seguiment de la normativa publicada sobre les
restriccions, ERTO, gestió dels ICO i de les
diferents ajudes, etc.), amb l’objectiu d’aclarir
dubtes i facilitar el màxim d’informació per tal
que els nostres empresaris poguessin prendre
les decisions més adequades.

◆

Participació en les trobades amb els màxims
representants de les administracions autonòmiques i estatals per posar de manifest les
preocupacions del sector. Així mateix, hem
publicat més de vint-i-cinc notes de premsa
en què hem posat de manifest la situació crítica del sector.

◆

Durant aquest període hem establert ponts
de col·laboració i sinergies amb tots els socis
col·lectius del sector per tal de compartir informació i problemàtiques, i traslladar les necessitats i les preocupacions de les empreses
als màxims interlocutors del sector turístic de
Catalunya.
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Comissions

Comissió Dona i Empresa
★ Organització del II Congrés Dona i Empresa.
◆

◆

▲

Organització de reunions sobre aprovisionament d’EPI, anàlisi i seguiment de la normativa
publicada sobre les restriccions, regulació dels
ERTO, gestió dels ICO i de les diferents ajudes
impulsades per part de l’administració, etc.,
amb l’objectiu d’aclarir dubtes i informar per
tal que les pimes poguessin prendre les decisions més adequades en cada moment.
Establiment de sinergies amb les associacions
de dones empresàries i directives de PIMEC
per tal de compartir informació i problemàtiques, i traslladar les necessitats i les preocupacions de les empreses als màxims interlocutors de les administracions.
Participació en la presentació de la “Guia per
a la Igualtat Retributiva” per tal d’orientar la
detecció i correcció de possibles desigualtats
retributives. Aquest document defineix i mesura la bretxa salarial entre dones i homes i
explica les causes que la provoquen i els seus
efectes.

Dones i economia enfront dels reptes. El Congrés se centra en el paper de la dona en l’economia davant els reptes de la digitalització,
el teletreball i la corresponsabilitat durant la
situació de crisi.

Comissió d’Energia
★ S’han mantingut contactes amb membres de

la ponència de renovables per sol·licitar una
reducció del termini en la seva presa de decisions.
★ Conjuntament amb l’ICAEN, s’ha promogut

l’adopció, per part de les empreses catalanes,
de mesures per tal que puguin millorar la seva
eficiència energètica.
★ S’ha analitzat, amb la participació d’empre-

saris, l’oportunitat de reduir costos energètics.
★ S’ha publicat l’informe anual de preus de

l’electricitat a nivell europeu, on es destaca
que les pimes espanyoles paguen l’electricitat
més cara a Europa, després d’Itàlia.
★ S’ha posat èmfasi en el fet que les empreses

que incorporen elements d’eficiència energètica estalvien costos i milloren la seva competitivitat.

Comissió Economicofiscal
★ S’ha fet un seguiment continuat de les mo-

dificacions fiscals adoptades per part de les
administracions, estatal, autonòmica i local,
per afrontar la crisi provocada per les me-
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sures preses per afrontar la pandèmia de la
Covid-19. S’han comunicat i valorat aquestes
mesures.

■

Posada en marxa del Community.

Comissió Laboral
◆

◆

◆

S’han fet durant l’any alertes fiscals sobre la
possibilitat de demanar ajornaments tributaris, sobre la tributació dels lloguers de locals
comercials afectats per les situacions de tancament obligatori, per les modificacions en la
tributació per IVA dels productes sanitaris relacionats amb la pandèmia, etc.
S’han fet diversos posicionaments al llarg de
l’any reclamant mesures de reactivació econòmica per als sectors més afectats, la pròrroga
dels ERTO i l’ajornament del pagament d’impostos, reclamant la desgravació fiscal per a
la despesa en EPI que les empreses es veuran
obligades a fer.
També es va valorar de forma positiva l’aprovació dels pressupostos posant per davant els
interessos de país.

●

Al llarg de l’any 2020, la Comissió laboral ha
seguit impulsant la seva activitat de debat
sobre qüestions d’actualitat i interès empresarial. Aquest diàleg en matèria de relacions
laborals, regulació del mercat de treball, etc.,
ha permès donar resposta a les necessitats
del teixit empresarial, sobre la base de posicionar l’entitat en qüestions de rigorosa actualitat i defensar així els seus interessos.

●

S’ha realitzat un seguiment de l’evolució de la
negociació col·lectiva i dels paràmetres principals que hi influeixen, així com s’han impulsat orientacions rellevants al respecte.

●

Seguint amb la tasca d’apropament als diferents stakeholders que tenen una influència
rellevant en l’àrea, s’han realitzat diferents
trobades amb persones d’interès, tant de
l’àmbit acadèmic com de les diferents administracions amb competències en matèria de
treball.

●

Al llarg d’aquest any 2020, també s’ha realitzat un seguiment de la negociació de l’Acord
Interprofessional de Catalunya, així com s’han
treballat diferents propostes per tal de traslladar les necessitats de les pimes a aquest
marc de negociació.

Comissió de Sostenibilitat
★ Participació institucional: Comissió d’Enva-

sos i Residus d’Envasos; ACA; ARC; Observatori Circularitat Cat; i enquesta sobre EC en
col·laboració amb el Col·legi d’Economistes de
Catalunya.
★ Actes institucionals: European Green Deal (Fi-

nances Sostenibles), en col·laboració amb el
Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Barcelona Centre Financer Europeu. Incorporació
de Josep M. Tost, director de l’ARC, a la reunió
de la Comissió del 20 de juliol.

Comissió Digital
■

Firma d’adhesió de PIMEC al Consorci, per tal de
formar part de la Xarxa Europea de DIGITAL INNOVATION HUBS (EDIH) prevista per la CE dins
el programa EUROPA DIGITAL (2021-2027).

■

Aprovació d’acords estratègics amb agents
principals de la transformació digital com ara:
BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL.

★ Posicionaments: Observacions al Pla de xoc

del govern en el capítol de la sostenibilitat;
consulta pública sobre el RD d’envasos estatal; observacions a la consulta pública sobre
la Llei Prevenció i Gestió dels Residus i ús eficient dels recursos.
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■

Participació activa en el desenvolupament i
posada a disposició de les petites i mitjanes
empreses de Catalunya del programa d’ACCIÓ Cupons Indústria 4.0.

■

Col·laboració amb Barcelona Supercomputing
Center (Centre Nacional de Supercomputació), per donar suport al projecte de creació
del Centre Espanyol de Competències en Supercomputació (HPCcc), l’objectiu del qual és
donar servei a empreses, pimes, start-ups, etc.
en l’àmbit de la supercomputació.

■

Lideratge i seguiment del procés de transformació digital de PIMEC. Estudi i aprovació del
Pla d’inversions en matèria de digitalització de
PIMEC per a l’exercici 2021.

Comissió de Contractació Pública
◆

Es constitueix la Comissió de Contractació
Pública de PIMEC.

◆

S’elabora un manifest sobre la compra pública, presentat conjuntament amb altres organitzacions, en què s’insta l’Administració a garantir la demanda per mantenir les cadenes de
contractació i es reclama augmentar la divisió
dels contractes en lots.

◆

Es fan nombroses aportacions al procés participatiu obert sobre el Pla estratègic de millora
de la compra publica endegat per la Direcció
General de Compra Pública.

◆

Es presenten esmenes a la introducció de la
clàusula de Compliance per part de l’Ajuntament de Barcelona.

◆

Es presenta un manifest en què PIMEC, la PMcM
i la Plataforma Pymes reclamen assegurar els
circuits de pagament per millorar la situació de
les pimes dins la contractació pública.
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Atenció al soci

■

Atenció de les consultes dels socis, ja siguin
telefòniques, per e-mail o xat, i detectar les
seves necessitats per poder-los donar solucions i suport en tot allò que els calgui.

resolució de dubtes a aquells autònoms i pimes interessades en els productes i serveis oferts, a més
d’ajudar a estendre els límits de la nostra organització i ampliar l’abast dels nostres projectes.

◆

Resolució de les incidències o queixes derivades de les trucades dels socis.

◆

Visites de fidelització als socis de primer any
per part de l’equip comercial per tenir un contacte més directe amb el soci i determinar les
seves necessitats i ajudar-lo en tot allò que
calgui.

◆

Seguiment i resolució de totes les queixes i
propostes sobre qualsevol departament o
àrea de l’entitat i propostes de millores a través de la figura del Defensor del Soci Catalunya i dels Defensors del Soci territorials.

Durant l’exercici 2020 les empreses participants
han estat:
• Banc Sabadell
• Banco Santander
• Endesa Energia
• Cesce
• Informa
• Northgate
• Aparca&go
• Randstad
• Sodexo
• Solred
• Tradumots
• Wolters Kluvers
• CaixaBanc
• Mutuacat
• Sixt
• Balearia
• Laboratorios Echevarne
• Cadena Cope

Acords Comercials i Patrocinis
La finalitat és analitzar, avaluar i prioritzar les
diferents actuacions a desenvolupar amb empreses reconegudes en els seus sectors d’activitat amb l’objecte d’enriquir l’oferta de PIMEC
als seus associats. Les empreses que tenen la
condició de col·laboradores de referència cooperen en aquest projecte mitjançant compromisos i recursos i, de manera específica, formulant
les accions comercials més adequades als interessos, necessitats i preferències dels nostres
associats.
Aquests acords de col·laboració, que tenen caràcter institucional, posen a disposició de la nostra
base associativa un ampli dossier de productes i
serveis amb un tracte personalitzat i importants
descomptes.
Aquestes aliances suposen també obrir un canal
directe de comunicació per a l’assessorament i la
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Fundació

★ Campanya d’informació i suport a les perso-

★ Hem assolit nous acords de col·laboració amb

nes i empreses afectades per la pandèmia.
Més de 300 consultes sobre ERTO, ajudes,
ICO, 340 trucades ateses al servei de suport
emocional, donació de mascaretes i termòmetres en una campanya dirigida als col·lectius més afectats per la crisi i amb més dificultat per a l’abastiment d’equips de protecció
individual: el comerç i els autònoms. Aliança
empresarial amb la Creu Roja en la lluita contra la Covid-19.

institucions i empreses per a contribuir a la millora de les persones autònomes i pimes a nivell
personal, empresarial i en pro de la igualtat, diversitat i sostenibilitat. Alguns dels acords han
estat, per exemple, amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o el programa
Incorpora amb la Fundació “la Caixa”.

●

Des de l’àmbit d’acompanyament a les persones i empreses en dificultats per aconseguir
segones oportunitats, hem atès 280 persones i
empreses, un 30% més respecte a l’any anterior. Un 57% de les persones han aconseguit una
segona oportunitat. D’aquestes, un 44% han
creat una empresa nova, un 38% s’han recol·locat i un 13% han pogut reflotar la seva empresa.
Realització d’un estudi amb la col·laboració de
Numintec sobre els efectes de la crisi de la Covid-19 en la discriminació per edat.

★ Hem continuat promovent i desenvolupant

accions d’impuls de l’RSE i dels ODS, d’acord
amb l’Agenda 2030. S’han organitzat 3 jornades territorials a PIMEC (Girona, Catalunya
Central i Barcelona) i s’ha participat en 14 jornades en altres àmbits empresarials i socials
(Plataforma Pymes, FEFAC, Diputació de Girona, PIMEComerç, Consell Català del Moviment Europeu, SME United...).
Volem agrair la col·laboració de totes les persones i empreses que han participat en les nostres
accions i que confien en la Fundació PIMEC per
a l’assoliment d’aquests objectius.
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Joves

◆

Organització de 10 activitats per tot Catalunya. Fins al març van ser presencials, i a partir
de l’estiu vam reprendre les activitats en format virtual a causa de la Covid-19, amb més
de 300 assistents.

▲ Visita a les instal·lacions de KH7 Lloreda al Va-

llès Oriental.

▲

Participació al Biz Barcelona amb la ponència
“Diferents formes d’emprendre”.

■

Trobada digital amb el CEO de Glovo, Sacha
Michaud.

★ Col·laboració amb la Creu Roja del Vallès Oc-

cidental per a la recollida de joguines de Nadal.
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Autònoms

◆

Participació en reunions del Consell del Treball Autònom de Catalunya i del CTESC amb la
ponència de l’estudi en relació amb la incidència de la Covid-19 sobre el treball autònom.

◆

●

Desplegament del Programa Consolida’t en
les edicions 2019-2020 (3 grups i 54 persones)
i 2020-2021 (4 grups i 98 persones) subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

★ Informes de l’impacte de la Covid-19 sobre el

◆

Actes i notícies als butlletins informatius específics per a autònoms sobre ajuts i noves
mesures. Destaquen les jornades virtuals “Ens
en sortirem” i “Als autònoms ens va la canya”.

col·lectiu: 8 informes sobre pimes i autònoms
(general, teletreball, avals ICO...) i 3 informes
específics sobre autònoms: juliol, setembre i
desembre.

Gestió del Punt d’Atenció a l’Emprenedoria
(PAE) per a facilitar la posada en marxa de
noves iniciatives.
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Ben Fet!

★ Hem centrat els esforços durant l'any a pro-

◆

moure una economia catalana rica, justa i
sostenible a través del suport a les empreses
del país i de la conscienciació de les persones
en els beneficis del consum local, contribuint a
la creació de llocs de treball en el territori.

S'ha continuat promocionant la marca a territori a través de les seus i delegacions territorials de PIMEC buscant sinergies amb empresaris i empresàries compromeses.

◆

Finalment, hem mantingut reunions i relacions
institucionals amb la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, diputacions, clústers etc.

■

Hem desenvolupat una plataforma de comerç
electrònic de productes i serveis de les empreses membres del Ben Fet! que veurà la llum
a principis del 2021.
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Serveis
Desenvolupament econòmic i territorial
iniciat la 9a edició del programa Accelera
el Creixement i ja hi han passat 447 empreses
de la província de Barcelona.

assessorar-les i informar-les de la subvenció.
Finalment, s’han tramitat 45 sol·licituds de les
quals se n’han aprovat 42.

◆ S’ha

◆

Entrevistes, actes i atenció personalitzada:
S’han atès més de 596 empreses entre consultes gratuïtes als socis, entrevistes amb
experts a tot el territori, assessoraments individualitzats, programes i actes d’àmbit internacional.

◆

Des del mes de març s’habilita una finestreta
especial Covid-19 per donar informació a les
empreses sobre mobilitat internacional, incidències en tràmits documentaris per importacions d’EPI, consultes sobre requeriments i
certificacions, s’informa d’eines d’interès general amb relació a les diferents restriccions
aplicades internacionalment, etc. Durant
aquest temps s’han resolt 91 consultes de pimes en aquests àmbits.

■

Com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, es desenvolupen nous serveis digitals
adaptats a la situació extraordinària actual
per donar suport a la internacionalització de les
empreses. Alguns exemples són: cerca d’agents
comercials a Alemanya i la Plataforma internacional de venda de sobreestocs, que ha tingut
una gran acceptació entre els socis.

◆ S’ha

iniciat la 4a edició del projecte Comerç21
per ajudar 50 comerços més de la província
de Barcelona.

Fes l’anàlisi de viabilitat de la teva empresa
i prepara-la perquè segueixi essent
viable en el futur.

★ Desenvolupament del projecte PECT Priorat

per fomentar el comerç innovador i sostenible
al Priorat. Projecte Comerç al Dia i campanya
Compra Priorat.

Apunta’t ara!

A la primera fase rebràs un informe complert
i personalitzat i podràs accedir a més de
20 píndoles formatives.

Entra a plaviabilitat.cat

◆
Un programa de:

Amb el suport de:

Inici del projecte Pla de Viabilitat Empresarial
amb el suport de la Generalitat de Catalunya per analitzar els negocis i ajudar-los a ser
viables.

Internacional

Medi ambient
★ Economia Circular: Projecte de servitització,

sectors tèxtil, químic i mobilitat.
★ Actes: European Green Deal; com adaptar
◆

Programa Cupons a la Internacionalització:
PIMEC, com a agent de suport a la internacionalització acreditat per ACCIÓ, ha estat
en contacte amb més de 322 empreses per

el sistema de gestió de la teva organització
després de la Covid; i oportunitats per reduir
costos energètics al Baix Llobregat i a Girona.
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★ Impuls dels sistemes de gestió ambiental.

Tecnologia i Innovació

★ Energia (ICAEN): Prova pilot, entrevistes a 20

◆

empreses i informe de conclusions.
◆

Atenció de 390 consultes de socis: aspectes
normatius o de gestió.

Consolidació del lideratge del programa
ProACCIÓ 4.0, amb la presentació i acceptació de 28 projectes de petites i mitjanes empreses, en la línia dels ajuts Cupons Indústria 4.0.

◆ Aprovació

de 3 projectes sectorials dins del
programa d’ajuts “mesures de suport a les microempreses i persones treballadores autònomes per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la
seva formació associada”. El valor dels ajuts
ha estat de 146.365,23 €, i ha permès el desenvolupament de 3 aplicacions mòbils i la formació per a més de 800 persones dels tres
sectors beneficiaris.

Jurídic
◆ Suport,

assessorament i gestions a les empreses i els autònoms en qüestions de dret laboral, gestió dels ERTO, etc.

◆

Resoldre l’allau de consultes a nivell laboral,
mercantil, civil, de prevenció de riscos...

◆ Posada
■

en marxa d’un servei gratuït de suport
tècnic informàtic per als socis, coincidint amb
l’inici del confinament. També hem mantingut
obert el servei d’emissió de certificats digitals,
necessari per a totes les empreses i autònoms,
per a poder sol·licitar, entre altres coses, els
ajuts relacionats amb la caiguda d’ingressos
per la Covid-19.

Realització de diferents vídeos informatius
sobre diverses temàtiques com, per exemple:
tramitació de la incapacitat temporal per Covid-19, ERTO i les seves novetats legals, obligacions i protocols davant el virus (RD 8/2020
de PRL), permís retribuït recuperable...

★ Participació en diferents actes en relació amb

les propostes laborals per a afrontar la crisi
de la Covid-19 i la reforma normativa; novetats en matèria d’igualtat RD 901/2020 i RD
902/2020; regulació del treball a distància
(RD 28/2020), etc.
■

Redacció de circulars sobre els canvis normatius que s’anaven publicant constantment i que
afectaven la gestió diària de les empreses.

◆

S’han superat els 50.000 usuaris del servei
pimefactura, per a la creació i enviament de
factures electròniques en format facturae,
obligatori per facturar a les administracions
públiques.

■

9 de desembre de 2020: Organització de la
jornada “Switch on, una trobada per analitzar
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la reconnexió”, amb participació de destacades personalitats: Jordi Puigneró, conseller de
Polítiques Digitals i Administració Pública de
la Generalitat de Catalunya, i Antoni Cañete,
secretari general de PIMEC.

◆

Manteniment i optimització de l’equip comercial i de concertació per a la captació sostinguda d’associats.

◆ Visites d’informació i servei a les empreses as-

sociades en tot el territori.
◆ Implantació

de mètodes predictius per a la fidelització dels socis.

Consultoria Estratègica i Finançament

Polígons
◆ Certificació

de Marca de Qualitat – Polígon Q
- dels polígons industrials de Coll de la Manya,
Jordi Camp i Congost a Granollers.

L’activitat del 2020 ha estat molt marcada pel
fet que la Covid-19 ha requerit adaptar l’activitat del departament a la situació d’emergència:
◆ En aquest sentit, s’ha habilitat un servei de su-

port a la tramitació d’operacions de finançament COVID, addicionalment al de gestió de
projectes financers.
◆

Com a suport als esforços que les empreses
fan en R+D+i, s’ha facilitat l’accés a deduccions fiscals a 148 empreses.

◆

El suport en el relleu empresarial està essent
progressivament més important i el departament ha treballat amb més de 40 empreses.

◆

En l’àmbit de les subvencions s’han gestionat
projectes en programes com el LEADER/RED.

◆

Prova pilot - Polígon Q - amb l’AMB, on s’han
preauditat 10 polígons industrials de 10 municipis de l’àrea, 2 dels quals ja han iniciat el
procediment de certificació oficial (Sant Feliu
de Llobregat i Barberà del Vallès).

★ Mitjançant un projecte de compra agregada,

hem negociat un total de 15,8 Gwh (energia

Relacions Empresarials
◆

Augment de la massa social de PIMEC mitjançant visites de captació a empreses no associades.

◆ Estratègia, gestió i creixement del negoci ■ Transformació digital ▲ RRHH i formació ● Mercat laboral ★ Noves economies i RSC
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verda), cosa que ha suposat un estalvi mitjà a
les empreses participants del 19% en la seva
factura d’electricitat i 4.913 tn menys d’emissió de CO2 als entorns industrials.
◆

Des de les diferents associacions d’empresaris i propietaris de polígons industrials de les
quals ostentem la gerència, hem registrat al
voltant de 175 instàncies davant les administracions locals per tal de vetllar per un entorn
competitiu (increment d’impostos, manteniment de polígons, etc..).

★ Mitjançant la campanya PIMEC COVID FREE,

hem realitzat un total de 1.400 tests d’antígens als polígons industrials de diferents municipis (4T2020).
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PIMEC Formació

■

■

PIMEC Formació a casa. Davant la situació
extraordinària que vam viure amb el confinament, des de PIMEC Formació es va posar a
disposició d’empreses i treballadors breus píndoles formatives d’entre 30’ i 60’ a través de la
plataforma d’Instagram Live, en què van participar més de 50 docents de manera voluntària i les classes van assolir més de 40.000
visualitzacions durant les 7 setmanes de confinament.
Neix l’Aula virtual. Donada la situació de no
poder seguir realitzant la formació presencial, ens adaptem ràpidament creant el nostre
propi campus, perquè tota la formació (especialment la subvencionada) es pugui seguir
fent de manera online. Amb la nova Aula virtual s’assoleix un rècord d’inscripcions el 2020,
amb 12.414 inscripcions, un 60% més que
l’any anterior.

▲

S’han gestionat més de 3.480 consultes sobre diferents subvencions a la contractació.
S’ha donat suport amb 125 subvencions a la
contractació per a 99 empreses a través del
programa 30 Plus.

▲

Hem atès 1.102 persones en situació d’atur per
a assessorament, orientació i prospecció als
diferents punts d’atenció a través dels projectes POAI, Singulars i 30 Plus, dotant 652 persones de formació professionalitzadora centrada en el sector objectiu.

●

S’ha iniciat una nova edició dels programes
Singulars 2020 atenent 527 persones al Barcelonès, Vallès Oriental i Baix Llobregat, i durant el 2020 s’han afegit nous projectes al
Vallès Occidental, Bages, Girona i Sant Adrià.
Aquest projecte té com a objectiu la inserció
laboral del col·lectiu de persones joves.

◆ Estratègia, gestió i creixement del negoci ■ Transformació digital ▲ RRHH i formació ● Mercat laboral ★ Noves economies i RSC
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Comunicació i Màrqueting

Comunicació

Màrqueting
◆

amb el soci a través de les newsletters: El 2020 PIMEC ha elaborat butlletins informatius especials Covid-19. Aquest any s’han
fet un total de 542 butlletins i 1.545 enviaments.
Les campanyes amb més clics han estat els informes sobre la Covid-19 o la informació relacionada amb temes jurídics i laborals.

Imatge corporativa: Coordinació i execució
estratègica i gràfica. A destacar les accions
i l’operativa desplegades en l’àmbit Covid:
pàgina web de recursos i informació Covid;
campanya Rescatxpimes, Rescatxautònoms;
bústia de denúncies; accés a fons europeus;
directori d’empreses proveïdores d’EPI. Altres:
33a edició dels premis pimes, redisseny del
paquet micropimec, nou campus de formació,
i tota la imatge referent a actes i jornades.

◆ Comunicació

◆

◆

Organització i execució de 106 actes, dels
quals 24 van ser presencials i 82 es van portar a terme de manera híbrida o van ser 100%
digitals arran de la irrupció de la pandèmia. El
2020 hem comptat amb 8.407 assistents en
total i 24.520 visualitzacions dels actes al canal de Youtube de la patronal.
Hi ha hagut un total de 10.660 impactes mediàtics amb una repercussió econòmica a la
premsa (escrita i online) de 41.673.439,03 € i
més de 1.169 accions comunicatives: 603 participacions a mitjans de comunicació, 417 notes de premsa, 82 articles d’opinió, i 38 convocatòries de premsa.

◆

Gestió i publicació de 107 articles al portal
Pime al dia i un total de 277.726 visualitzacions.

◆

Elaboració, redacció i publicació de tres edicions de la revista PIMEC News el 2020.

◆ Gestió

de canals: Creació de continguts, difusió, manteniment tècnic, estadístiques i coordinació de perfils a xarxes socials, app, web,
xat i butlletins de serveis. A destacar campanyes Covid sms, i un salt qualitatiu a Youtube (241 vídeos amb 67.558 visualitzacions).

◆

Fires, networking i actes singulars: BizBarcelona 2020 adaptat a la pandèmia, adaptació
de les sessions networking i entrevistes amb
experts al canal virtual.

◆

Suport a l’àrea de serveis, i departaments de
captació i fidelització. Pla de descentralització. Setze nous serveis digitals. Categorització, quantificació i posada en valor de l’ús dels
serveis gratuïts.

■

Base de dades i digitalització interna: Control
i supervisió de qualitat BBDD. Optimització
de la sincronització web-CRM i BI, creació de
l’àrea privada d’usuaris web. USÒMETRE de
l’activitat dels usuaris PIMEC/socis, anàlisi,
models predictius i accions de fidelització.
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Representació Institucional

132.000

ASSOCIATS

275

20

Associacions
sectorials

432

Taules de
representativitat

Associacions que representen
85 polígons industrials

+600
8

Empresaris/àries als
òrgans de govern i gestió

10

19

sectorials,
en les quals participen

comissions de treball,
en les quals participen

seus, delegacions
i oficines repartides
per tot Catalunya
i una a Brussel·les

132

208

180
Empleats i

200

col·laboradors

persones i
s’han realitzat

persones i
s’han realitzat

88

57

reunions
el 2020

reunions
el 2020

57

Atenció al soci

Mitjana de

3.984

consultes ateses via xat online

340

trucades diàres gestionades
amb empreses (trucades entrants,

dies laborables)

18

acords de col·laboració per a
l’oferta d’avantatges exclusius per a socis de PIMEC

Mitjana de
reunions amb empreses
al dia* (dies laborables, sense

26

comptar reunions internes)

* Es refereix a les reunions presencials; en circumstàncies Covid
la majoria de reunions es van realitzar de forma telemàtica

% Socis per territori

% socis per província 2020
Tarragona 9%
Lleida 5%

2%
Baix Camp
4%
Tarragona

0,3%
Conca

5%
Lleida

13%
Catalunya
Central

10%
Girona

12%
Vallès
Oriental
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Barcelona 76%

% Empreses per tamany
Mitjana 50-249 » 5%

14 %
Barcelona

13%
Vallès
Occidental

14%
Baix Llobregat
L’Hospitalet

Girona 10%

1,3%
Terres de l’Ebre
0,2%
Priorat

Gran més de 250 » 1%

Petita 10-49 » 26%

2%
Badalona
Barcelonès Nord

Micro 0-5 » 56%

5%
Maresme
Micro 6-9 » 12%
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Socis per sectors

16,4%
Comerç a l’engròs

· 5,4%
Comerç al detall
· 3,8%
Transport i
emmagatzematge
· 3,51%
Activitats
administratives i
serveis auxiliars
· 3,4%
Maquinària i equips
· 3,3%
Productes
alimentaris
· 2,9%
Intermediaris de
comerç
· 2,8%
Hostaleria
· 2,5%
Químiques
· 2,5%
Activitats
immobiliàries
· 2,2%
Comerç a l’engros i
detall de vehicles a
motor

8,8%
Activitats
professionals,
científiques i tècniques
· 2,1%
Altres serveis
· 2,1%
Educació
· 2%
Cautxú i matèries
plàstiques
· 2%
Tecnologies de la
informació
· 1,7%
Tèxtil
· 1,6%
Activitats artístiques, recreatives i
d’entreteniment
· 1,5%
Sanitat i serveis
socials
· 1,3%
Arts gràfiques
· 1,1%
Informàtica,
electrònica i òptica
· 1,1%
Materials i
equips elèctrics

7,6%

6,6%

Construcció

Siderometal·lúrgic

· 1,1%
Publicitat i estudis
de mercat

· 0,5%
Mobles

· 1%
Reparació i
instal·lació de maquinària i equips

· 0,5%
Subministrament
d’aigua; sanejament; residus i
descontaminació

· 1%
Activitats
financeres i
d’assegurances

· 0,4%
Manufactures
diverses

· 0,9%
Informació i
comunicació
· 0,9%
Vidre i ceràmica
· 0,8%
Automoció i
altres materials
de transport
· 0,8%
Agricultura, ramaderia, silvicultura
i pesca
· 0,7%
Fusta i suro
· 0,6%
Paper i cartró

· 0,3%
Subministrament
d’energia elèctrica,
gas, vapor i aire
condicionat
· 0,3%
Farmacèutiques
· 0,2%
Veterinària
· 0,1%
Indústries
extractives
· 0,1%
Cuir i calçat
· 0,01%
Administració
pública
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Comunicació i Màrqueting

10.660
Impactes mediàtics amb una repercussió econòmica a la
premsa (escrita i online) de

241.673.439,03 €

Més de

1.169
accions
comunicatives

38

convocatòries
de premsa

603

participacions a mitjans
de comunicació

417
notes de
premsa

82

de manera híbrida

82

articles d’opinió

542

campanyes d’e-mail
màrqueting en 1.545
enviaments

24

106

presencials

ACTES

8.407 | 24.52
assistents

60

visualitzacions dels actes al
canal de Youtube de la patronal
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11

www
pimec.org i pimealdia.org

sessions de
networking
qualitatiu
ONLINE

241
VÍDEOS A

YOUTUBE AMB

2.473.612 visites a pàgines i un
total de 1.287.590 sessions

781.378
USUARIS NOUS,

113

52 +

%

%

+

respecte a l’any anterior

respecte l’any 2019

XARXES SOCIALS

67.430
APP

visualitzacions

articles al portal Pime al dia

SEGUIDORS

VISUALITZACIONS

277.726

Publicació de 107

Fundació Joves
703
Autònoms PIMEC
792
Fundació PIMEC
542
PIMEC
1.984

87.352

PIMEC Comerç
732
PIMEC Formació
5.679
Antoni Cañete
780

Instal·lacions

3.387
Visites

Fundació PIMEC
1.951
Autònoms PIMEC
2.264

Autònoms PIMEC
321
Fundació PIMEC
1.167
PIMEC
15.130
Antoni Cañete
2.496
PIMEC Formació
236
PIMEC Comerç
806
PIMEC Joves
1.884

PIMEC
1.014
PIMEC
18.320

Antoni Cañete
4.311
PIMEC Formació
2.314
PIMEC Joves
742

447

PIMEC
338

PIMEC
4421
Fundació PIMEC
650
Autònoms PIMEC
660

PIMEC Joves
2.485
PIMEC Comerç
3.566
PIMEC
Internacional
265
PIMEC Formació
1.282
PIMEC Europa
208
Pime al dia
3.792
Antoni Cañete
6.531
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Serveis a les pimes i persones autònomes
ESPECIAL COVID-19. Xifres 2020
Amb l’inici de la pandèmia i el confinament total al març de 2020, es va engegar un protocol
d’atenció prioritària a totes les persones empresàries de Catalunya, sòcies i no sòcies, posant tota
l’estructura operativa al seu servei, en la vessant proactiva fent dues rondes senceres de trucades de
seguiment a socis, i en l’àmbit passiu, atenent totes les consultes que arribaren pels diferents canals.

118.789

+43.000

Contactes directes amb empreses

EMPRESES ATESES

Augment del 155% respecte de 2019.

17.788

NOUS CONTACTES
i empreses a la
base de dades

ATESES

2.568

Atenció de

consultes REFERENTS A FINANÇAMENT
en l’era Covid; ajuts i préstecs ICO

5.279

consultes sobre
ASPECTES JURÍDIC

80

100

informes de
situació diaris
i informes
específics covid-19
Mitjana d’obertura
del 28%
Mitjana de clics 5%
% obertura
més alt 37%

320

propostes
d’inversió per als
fons europeus
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empreses sòcies al
DIRECTORI
D’EMPRESES
PROVEÏDORES
L’EPIS

CREADA UNA PÀGINA
WEB ESPECÍFICA
per als recursos i informació
relativa a la Covid-19 amb

48.495

287

DENÚNCIES

visites a pàgines d’aquesta web,
un 80% de les quals entre març i maig 2020.
Una mitjana de permanència a la pàgina
de 2 minuts i mig.

1.159

ADHESIONS AL MANIFEST
RESCATXPIMES, RESCATXAUTÒNOMS

recollides a la bústia
de denúncies

representen a prop de 700.000 empreses de Catalunya,
i d’Espanya a través de la Plataforma Pymes
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Programes
D’AJUTS PER A LA
TRANSFORMACIÓ DIGITAL per a
3 sectors, amb 3
aplicacions mòbils
I 800 PERSONES
FORMADES

S’HAN SUPERAT ELS

50.000
USUARIS
del servei de
FACTURA
ELECTRÒNICA

REALITZATS

1.400

596

REALITZATS

Gestió de més de

test d’antígens
mitjançant el servei
in-company

CONSULTES
sobre Subvencions
a la contractació i
gestionat

1.600 3.480

tests d’antígens a
7 polígons industrials del
territori, en la campanya
PIMEC COVID FREE

125

447 +1.100

EXPEDIENTS
de subvencions
per a 99 empreses

EMPRESES
PERSONES
ja han participat al en situació d’atur per
Programa Accelera
assessorament
el Creixement, que
i orientació
el 2020 ha iniciat la
professionalitzadora, amb un índex
9a edició
d’inserció laboral del

21,80%

(240 persones)

240

1.500
CURSOS,

200

COMERÇOS
de la província
de Barcelona han
participat en el
projecte

Comerç21

que el 2020 ha
iniciat la 4a edició

45

sol·licituds
EMPRESES
tramitades als
empreses ateses i
CUPONS PER A LA
assessorades
INTERNACIONAen processos
LITZACIÓ
d’internacionalització

NOVA EDICIÓ DEL
PROGRAMA
SINGULARS 2020
per a la inserció
laboral del col·lectiu
de persones joves,
amb

527

participants

55.000

PERSONES
inserides
laboralment en
situació d’atur
dins els programes
d’ocupació i
orientació 30 Plus,
Singulars i POAI

HORES de formació i

18.000
ALUMNES,
de formació
subvencionada i
bonificada arreu
de tota Catalunya

492

consultes en
aspectes normatius
i de gestió del
MEDI AMBIENT I
L’ECONOMIA
CIRCULAR

63

64

Reptes
2021

65

65

66
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Reptes 2021

• Pel que fa als efectes de la Covid-19 en l’economia, seguirem acompanyant, ajudant i assessorant les pimes i els autònoms a l’hora
de fer front a la situació de crisi i per millorar
la seva competitivitat amb l’objectiu d’assolir
la reactivació de l’activitat que portarà la recuperació de la nostra economia. Així mateix,
seguirem reclamant els ajuts i mesures necessaris, com les compensacions als sectors més
afectats per les restriccions.
• Un estudi de PIMEC constata que la viabilitat
empresarial està directament relacionada amb
la dimensió de les empreses de forma que, com
més dimensió, més capacitat tenen d’adaptar-se als canvis i superar situacions de crisi.
Treballarem, en aquest sentit, per fer créixer les
pimes i ajudar-les a ser més resilients.
• En el marc del Pacte Mundial de les Nacions
Unides, la patronal seguirà treballant –a través de la Fundació PIMEC– per promoure els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’Agenda 2030 de l’ONU entre el teixit productiu i com un dels principals vectors de progrés i
competitivitat de l’entitat.
• Després de la posada en marxa de la Llei de
participació institucional i de la Taula del
diàleg social de Catalunya i de l’acord històric
sobre representativitat patronal que preveu la
unitat d’acció i la paritat, PIMEC segueix treballant per fer una millor defensa i representació
dels interessos i necessitats de les pimes i professionals autònoms catalans.

• En l’àmbit espanyol, PIMEC exerceix la vicepresidència primera i tercera de la Plataforma Pymes, una organització que intensificarà la seva
activitat amb l’objectiu de fer una defensa real
de les pimes i autònoms de l’Estat espanyol. A
escala europea, a través de la seva oficina a
Brussel·les i sota el paraigua de SME United, la
patronal europea de les pimes, l’entitat seguirà
treballant per influir en procediments legislatius i normes europees amb l’objectiu de donar
més força a les pimes catalanes.
• Impulsar Autònoms PIMEC com a entitat de
referència a Catalunya per a la defensa dels
interessos d’aquest col·lectiu, com ara la necessitat d’establir un sistema de cotització en
funció dels ingressos reals, l’aprovació del règim sancionador per a la morositat, la revisió
de tots els aspectes relacionats amb la protecció social, la sostenibilitat del RETA i el sistema de pensions, entre altres.
• Seguir consolidant l’entitat com el Hub de coneixement empresarial transversal de referència, i compartir l’experiència per impulsar la
competitivitat de les pimes, assegurar la seva
continuïtat, i ajudar-les a adaptar-se constantment a les circumstàncies socioeconòmiques per mitjà de programes d’acompanyament, tutoria, consultoria o assessorament.

67

68

Òrgans de
Govern

69
69

70
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Òrgans de Govern

Els membres actuals de la Junta Directiva de PIMEC són els següents:

President
Sr. Antoni Cañete Martos

CONSORCIO DE FABRICANTES DE MATERIAL
ELÉCTRICO, SA (GRUPO COFME)

President d’honor (en funcions)
Sr. Josep González i Sala

NAUS PIERA, SL

COMITÈ EXECUTIU:
Adjunt a Presidència
Sr. Miquel Camps Font
Vicepresidents/es
Sra. Mireia Cammany Dorr
Sr. Pere Cornellà i Valls
Sr. Alejandro Goñi i Febrer
Sra. Emma Gumbert Jordan
Sr. Emili Rousaud Parés
Vocals
Sra. Elisabet Bach Oller
Sr. Xavier Caufapé Caufapé
Sr. Jordi Ciuraneta Riu
Sr. Joan M. Gimeno Bou
Sr. Joan Pera Gallemi
Sr. Esteve Pintó i Bascompte
Sr. Josep Soto Pérez
Sra. Maria Teixidor Jufresa
COMITÈ EXECUTIU AMPLIAT
Sr. Joan Josep Berbel Sánchez (innovació)
Sr. David Coll i Batllori (món rural i agroalimentària)
Sra. M. Isabel Galobardes Mendoza (turisme)
Sr. Ignasi Sayol Santamaria (logística i infraestructures)
Sr. Antoni Torres Vergara (salut i social)
Sr. Josep Tres Raventós (compra pública i serveis)
Sr. Joan Vila Marta (transformació del teixit comercial)

MIQUEL CAMPS, SA

EPI INDUSTRIES FAMILY OF COMPANIES, SL
PERE CORNELLÀ, SA
GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA
BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP
FACTOR ENERGIA, SA

ELISABET BACH OLLER
ILO INSTITUTO LLEIDA OFTALMOLOGIA
AGRO FOODS & COMMERCE, SL (PRIORDEI)
LAUDIS CONSULTOR, SL
MANUFACTURAS ARPE, SL
CATALANA DE PERFORACIONS, SA
CAYPI CATALUNYA, SL
VUCA SOLUTIONS, SL

YG COMPANIES CONSULTORES, SLU
UPB GENETIC WORLD, SL
CERTIOR IURIS, SLP
BARCELONA EXPORT GROUP 2012, SL
ASSOCIACIÓ DE FARMÀCIES DE BARCELONA (AFB)
ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE NETEJA (ASCEN)
THE CYCLERY, SL

Secretari general
Sr. Josep Ginesta i Vicente
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JUNTA DIRECTIVA
Vocals
Sr. Ricard Aceves Torrents
Sr. Jenny Alayo Castañeda
Sra. Lara Alonso Gutiérrez
Dr. Jaume Aubia i Marimón
Sr. Daniel Boil Serna
Dr. Vicente Botella García del Cid
Sr. Daniel Brasé Arnau
Sr. José M. Caballero Fernández
Sr. Joan Antoni Caballol Angelats
Sr. Carlos Camí Sánchez
Sr. Víctor Campdelacreu i Armengol
Sr. Guillermo Canal Rozada
Sra. Sylvia Calvo Fernández
Sr. Josep M. Catalán Ferré

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D’ECONOMIA SOCIAL DINCAT
AGRUPACIÓ TAXI COMPANYS (ATC)
FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC)
GRUP MED CORPORATIU, SAU
BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS, SL
UNIÓ DE PETITES I MITJANES RESIDÈNCIES (UPIMIR)
FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ (FIHR)
EL MONTAJE EMASA, SL
ARMAGEDON TOURS, SL
CONFEDERACIÓ DE CENTRES AUTÒNOMS D’ENSENYAMENT DE CATALUNYA
EXACTUS 3000, SL
FEDERACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE TELECOMUNICACIONS (FECEMINTE)
ARAB SHIPPING, SL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COORDINACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL PESAJE (AECIP)

Sr. Miquel Àngel Cerdà Salvà
Sra. Conxita Cervera Peregrina
Sr. Mohammed Chaib i Akhdim
Sr. Pere Chias Suriol
Sr. Lam Chuen Ping
Sr. Santiago Cruz Saumell
Sr. Jordi Dalmau Vilimelis
Sra. Anna de Quirós Almorin
Sra. Imma Estivill Balsells
Sra. Martina Font Olivé
Sr. David Francesch Herralde
Sra. Concha Fuentes Fernández
Sr. Daniel Furlan Silvestri
Sra. Sílvia Gabarró i Font
Sra. Mireia García Álvarez
Sr. Josep Gassiot Matas
Sra. Anna Gener Surrell
Sr. Jesús González González
Sr. Joan Carles Guasch Serrano
Sr. Pere Guerra Serra
Sr. Eric Martí Bonet
Sr. Alfred Martínez-Sabadell Miguel

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU
VIDREMOT, SA
FUNDACIÓ IBN BATTUTA
GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA
UNIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA BENEFICIENCIA DE CHINA EN CATALUÑA
SANJO FINEBLANKING BARCELONA, SAU
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS ESPECIALISTAS EN TALUDES (AEEET)
COBERTIS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL
MARIA IMMACULADA ESTIVILL BALSELLS
CARTONAJES FONT, SA
FESOL OVAL, SL
TALLERES ALFA TORRES, SA
DANFRAN, SL
GM TAX CONSULTANCY
BIDONES J.P. GARCÍA, SL
GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES
SAVILLS AGUIRRE NEWMAN BARCELONA, SAU
GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA
GESTORA DELS GREMIS DEL BAIX PENEDÈS
SALVADOR GUERRA SALAMO, SL
FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL·LADORS DE CATALUNYA (FEGICAT)
ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D’INSTAL·LADORS D’ELECTRICITAT, FONTANERIA
I AFINS DE BARCELONA

Sra. Mercè Martínez Martínez
Sra. Vanesa Martínez Chamorro
Sr. Elies Miró i Font
Sr. Cèsar Molins Bartra
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MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA
PREPARADOS ADITIVOS Y MATERIAS PRIMAS, SA (PAYMSA)
GREMI DE PASTISSERIA DE BARCELONA
AMES BARCELONA SINTERING, SA

Memòria PIMEC 2020 | Òrgans de Govern

Dr. Lluís Monset i Castells
Sr. Jordi Morera i Gumà
Sr. Guillermo Muñoz Barduzal
Sr. Jordi Ortiz Caro

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE SALUT (ACES)
GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
GRAM ARQUITECTURA I CONSULTORIA URBANA, SL
SECARTYS–ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
EMPRESAS DE ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Sr. Vicenç Pedret i Clemente
Sra. Iolanda Piedra Mañes
Sra. Natividad Pintado Cruz
Sra. Laura Pons Salazar
Sr. Josep M. Puente Fluvià
Sr. Antonio Puértolas Campo
Sr. Jaume Puig i Canal
Sra. Anna Puigdevall Sagrera
Sr. Andreu Puigfel Fuentes
Sr. Josep M. Pujol Pou
Sr. Xavier Pujol Llordés
Sra. Liling Qi Zhou
Sr. Carlos Rabaneda Caselles
Sr. Josep Ritort i Ferrús
Sr. Carlos Rodríguez Rodríguez
Sr. Manuel Romero i Colomé
Sr. Santi Roselló Chavarría
Sra. Rosa Rueda Juste
Sr. Jaume Saltó Albareda
Sra. Sandra Sauleda i Carbonell
Sr. Xavier Segura Mingorance
Sr. Quim Sendra i Vellvè
Sr. Joan Soler Moll
Sra. Maria José Tarancón Rodríguez
Sr. August Tarragó i Sabat
Sr. José M. Torres García
Sra. Isabel Vidal Vidal
Sr. Joan Vila Simón
Sra. Susanna Visauta Bergüa
Sra. Elisabet Zapater Alifonso

RAMON CLEMENTE, SA
IVEAEMPA-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DEL MAR
SERVEIS REUNITS, SA
INFOM KIT LPS, SL (Revista MÓN EMPRESARIAL)
FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE BADALONA (FEB)
GREMI DE TINTORERS I BUGADERS DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE BASTIDES
COL·LEGI D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILÀRIA DE BARCELONA
GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
ADVANTO, SL
PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO, SL
ROCROI, SL
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (AMIC)
PINTADOS Y DERIVADOS, SL (PINTER)
ASSOCIACIÓ CATALANA DE CONSTRUCTORS D’OBRA PÚBLICA (constCAT)
MICRODELTA SOFT, SL
DISTRIBUCIONES RUEDA, SAU
ELECTRÓNICA SALTÓ, SL
SAULEDA PASTISSERS, SL
FESTO AUTOMATION, SAU
SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL, SA (SAHICASA)
SOLER I SAURET, SA
CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL, 87, SL
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CLUBS CATALANS DE FITNESS (ADECAF)
NUMINTEC COMUNICACIONES, SL
SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS
LC PAPER 1881, SA
SUINSA
ZAPATER ASSESSORS, SL
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Seus
SEU SOCIAL

SEUS PROVINCIALS

PIMEC Catalunya
Viladomat, 174
08015 Barcelona

Barcelona
Av. Pau Casals, 7-11
08901 Hospitalet de Ll.

Girona
Manel Bonmatí i Romaguera, 2
17003 Girona

Tarragona
Marquès de Montoliu, 3
43002 Tarragona

Tel. 93 496 45 00
pimec@pimec.org

Tel. 93 860 44 72
pimec.hospitalet@pimec.org

Tel. 972 22 55 77
pimec.girona@pimec.org

Tel. 977 21 11 88
pimec.tarragona@pimec.org

Catalunya Central
Palau Firal de Manresa
Castelladral, 5-7
Polígon Industrial Els Dolors
08243 Manresa

Lleida
Rambla Ferran, 8
25007 Lleida
Tel. 973 22 87 73
pimec.lleida@pimec.org

Tel. 93 875 22 40
pimec.catc@pimec.org

Delegacions territorials
Baix Camp
Av. Bellissens, 42
Edifici Tecnoparc 2a planta.
Despatx 229-230
43204 Reus
Tel. 977 77 14 72
pimec.reus@pimec.org
Baix Llobregat - L’Hospitalet
Carrer del Pla, 164-166
1a planta, despatx D-04
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 73 73
pimec.bllobregat@pimec.org
Baix Penedès
Carrer d’Orient, 3, 1a planta
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 10 94
pimec.baixpenedes@pimec.org

Conca de Barberà
Tel. 977 21 11 88
pimec.conca@pimec.org

Priorat
Tel. 977 21 11 88
pimec.priorat@pimec.org

FEB-PIMEC
Polígon Les Guixeres, s/n
Edifici del BCIN
08915 Badalona
Tel. 93 464 80 24
feb@febbdn.com

Terres de l’Ebre. Amposta
Av. de la Ràpita, 78, 1a planta
43870 Amposta
Tel. 977 70 35 39
pimecterresdelebre@pimec.org

Maresme - Barcelonès Nord
TecnoCampus Mataró – Maresme
Av. Ernest Lluch, 32
(Porta Laietana)
Torre TCM2
08302 Mataró
Tel. 93 796 31 72
pimec.maresmebn@pimec.org

Terres de l’Ebre. Tortosa
Nova Estació, 21
Viver d’empreses. Despatx 14
43500 Tortosa
Tel. 977 21 11 88
pimecterresdelebre@pimec.org

Vallès Occidental
Vilarrubias, 50, baixos
08202 Sabadell
Tel. 93 724 44 43
pimec.vallesoccidental@pimec.org
Vallès Oriental
Av. Sant Julià, 1
Edifici TILMA. Despatx 18
08400 Granollers
Tel. 93 860 44 55
pimec.vallesoriental@pimec.org

Delegació europea
Brussel·les
Rue Jacques de Lalaing 4
SME United - Maison de l’Economie
B-1040 Brussels
europa@pimec.org

Brussel·les

Oficines d’atenció
al soci
Girona

Catalunya Central
Anoia

Lleida

Vallès Oriental

Vallès Occidental

Maresme - Barcelonès Nord
FEB-PIMEC

Conca de Barberà

Terrassa
Baix Llobregat
L’Hospitalet

PIMEC
Barcelona

Baix Penedès
Baix Camp
Tarragona
Priorat

Anoia
Centre d’Innovació Anoia
Carrer dels Impressors, 12
Polígon Riera de Castellolí
08788 Vilanova del Camí
Tel. 93 131 62 35
pimec.catc@pimec.org
Terrassa
Vapor Universitari Terrassa
Carrer de Colom, 114
08222 Terrassa
Tel. 93 496 43 00
pimec.terrassa@pimec.org

Terres de l’Ebre - Tortosa
Terres de l’Ebre - Amposta

pimec.org

Membre de la
Pimes europees

Micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya

