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Acord del Consell del Diàleg Social: Nova convocatòria d’Ajuts directes 

PIMEC celebra l'ampliació de sectors pels ajuts directes, els 

nous ajuts per a empreses excloses i que es tingui en compte 

la seva dimensió 

La patronal participa en una reunió del Consell del Diàleg Social amb el Govern i la resta 

d’agents socials i econòmics més representatius de Catalunya, dies després que el 

president Aragonès es va comprometre a estudiar l’ampliació de les mesures de 

compensació al Comitè Executiu de PIMEC.  

En el marc de la concertació, el Govern ha assumit ampliar fins a 191 els sectors i àmbits 

d’activitat inclosos, i alhora, tramitar una convocatòria d’ajuts addicionals per aquelles 

empreses amb pèrdues que no puguin accedir-hi, amb especial atenció a la seva 

dimensió. 

Barcelona, 14 de juny de 2021. En relació a la reunió d’avui del Consell del Diàleg 

Social amb el Govern de la Generalitat i la resta d’agents socials i econòmics més 

representatius de Catalunya, PIMEC ha celebrat avui l’assoliment de dues de les 

seves reclamacions des de l’inici de la pandèmia. En el marc de concertació social 

del Consell de Diàleg Social de Catalunya, s’ha definit l’ampliació dels ajuts 

directes a les empreses afectades pels efectes de la Covid-19 i que es consideri 

la seva dimensió en l’atorgament de la línia addicional que també s’ha acordat. 

Després d’una reunió del Consell en la qual hi han participat els agents més 
representatius de Catalunya, el president de la Generalitat de Catalunya, així com els 
consellers d’Empresa i Treball i d’Economia i Hisenda, el Govern ha assumit que estendrà 
l’abast dels ajuts a les empreses que, no essent incloses a la llista de CNAEs, hagin vist 
reduïda la seva facturació a causa del virus. L’ampliació dels CNAES que permet la 
regulació actual, modificada pel Govern de l’Estat, ha permès que aquests arribin fins a 
191 àmbits, però no a totes les empreses de la cadena de valor i afectades, ja que hi ha 
sectors que han patit les conseqüències de la pandèmia -com per exemple el de les 
oficines de farmàcies o els fabricants de cafeteres- que segueixen quedant fora 
d’aquesta mesura. Per aquesta raó, PIMEC considera important aquest nou compromís 
que es tractarà en termes de concertació social a la Comissió de Seguiment del Consell 
de Diàleg Social per determinar l’abast i la dotació pressupostària, tot celebrant que es 
farà d’acord amb les necessitats avaluades per la millor reactivació possible del teixit 
productiu i amb especial atenció a la dimensió de les empreses, pensant així primer 
en les empreses petites. 
 
Dies després  que el president Pere Aragonès es comprometés al Comitè Executiu de 
PIMEC a estudiar l’ampliació dels ajuts directes a les empreses afectades per la 
pandèmia, el president de la patronal, Antoni Cañete, insisteix en la necessitat de no 
deixar ningú enrere i recorda que la reactivació de l’activitat de les pimes i els 
autònoms és fonamental per a la recuperació econòmica del país, ja que com a motor 
econòmic són els principals generadors de riquesa i creadors d’ocupació.  
 


