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PIMEC reclama al Govern que es compleixi amb urgència el 
compromís d’atorgar ajuts directes a totes les empreses 

afectades per la crisi sanitària com es fa a altres territoris de 
l’Estat 

La patronal demana a la Generalitat que compleixi el compromís assumit al Consell de 
Diàleg Social de dotar econòmicament i convocar una línia d’ajuts per a les empreses 
no incloses al llistat de CNAES i que no han pogut concórrer a la convocatòria dels ajuts 
directes regulats per l’Estat. 

També reclama que es flexibilitzin els requisits d’accés i que s’ampliï l’abast dels ajuts a 
totes les empreses amb independència del seu CNAE com s’ha fet a altres comunitats 
autònomes, atès que molt probablement no s’esgotaran els 993 milions d’euros 
disponibles per causa de les dificultats de la convocatòria. 

Barcelona, 10 de juliol de 2021. PIMEC ha reclamat avui al Govern català que es 
compleixi amb urgència el compromís de dotar i d’atorgar ajuts directes a totes 
les empreses afectades per la crisi sanitària com es fa a altres territoris de l’Estat. 
La patronal ha recordat que el Consell de Diàleg Social va assolir un acord el passat 
mes de juny sobre l’ampliació dels CNAEs inclosos inicialment a la proposta del Govern, 
fins a 191, però on també es preveia que es dotaria econòmicament una 
convocatòria extraordinària com a mesura complementària per estendre l’abast 
dels ajuts a totes les empreses afectades per la crisi sanitària, i que haguessin vist 
reduïda de forma significativa la seva facturació per causa directa o indirecta d’aquesta, 
i quan es puguin considerar de la cadena de valor dels sectors que sí que van ser 
inclosos, tot atenent a la seva dimensió. 

Segons el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, “vam assolir un acord perquè 
cap empresa afectada quedés fora de l’accés als ajuts, ampliant la dotació 
econòmica si era necessari i el nostre teixit productiu necessita que es compleixi 
aquest acord”. A més, Ginesta creu “seria poc raonable que, preveient que no 
s’executaran els 993 milions d’euros transferits per l’Estat a Catalunya, no es 
compleixi l’acord i amb la màxima urgència”. D’altra banda, s’ha destacat que “no és 
comprensible que el que estan fent altres territoris, Catalunya no ho vulgui fer”. 

La patronal ha recordat que el passat 16 de juny es va publicar l’Ordre que regula la 
convocatòria i el tràmit es va iniciar el dia 21 de juny, però només per les empreses amb 
CNAES inclosos a la llista de 191 fixada pel Govern, dels sectors amb pèrdues mitjanes 
de facturació superiors al 25%. També, ha explicat que els requisits en molts casos 
rígids, la interpretació poc flexible i alhora, la realitat de com la pandèmia ha afectat al 
teixit productiu a través de les cadenes de valor i no per sectors, provocaran que no 
s’exhaureixi el crèdit disponible transferit per l’Estat a Catalunya de 993 milions d’euros. 
En aquest sentit, el secretari general de PIMEC ha assegurat que “convindria ara 
aprofitar tots els recursos per ampliar l’abast dels ajuts, per flexibilitzar la 
interpretació dels criteris i en aquest mateix mes de juliol, perquè és un mes 
complicat novament per a molts sectors i la seva cadena de valor”. 


