Nota de premsa

PIMEC valora positivament els ajuts directes aprovats pel
Consell de Ministres i demana que arribin urgentment a les
pimes
La patronal demana que el Govern de la Generalitat de Catalunya concerti els agents
socials en el marc dels espais definits legalment i per aquesta raó demana la
convocatòria immediata del Consell de Diàleg Social Permanent de Catalunya per
debatre com s’articularan aquests ajuts.
Barcelona, 12 de març de 2021. PIMEC valora positivament l’aprovació de la concessió
d’ajuts directes d’entre 4.000 i 200.000 euros per a empreses i autònoms per part del
Consell de Ministres, però considera que haurien d’haver arribat amb més antelació,
com ha demanat reiteradament l’entitat des de l’inici de la pandèmia. També,
reclama que aquests ajuts arribin prioritàriament a les pimes, que són les més
afectades per la situació.
D’altra banda, l’entitat destaca positivament que els fons d’ajuts directes a les empreses
seran gestionats per les comunitats autònomes i, per tant, demana que el Govern de
la Generalitat de Catalunya els concerti amb els agents socials en el marc dels
espais definits legalment i per aquesta raó demana la convocatòria immediata del
Consell de Diàleg Social Permanent de Catalunya per debatre com s’articularan
aquests ajuts. Cal recordar que els 7.000 milions d’ajuts directes inclosos en el paquet
de suport a les empreses se sumen als ajuts ja implementats pel govern i que han
establert un precedent pel que fa als protocols d’adjudicació d’ajuts.
Els ajuts directes formen part d’un paquet d’11.000 milions dirigit a evitar problemes de
solvència en les empreses, greument afectades per les restriccions de la tercera onada
de la Covid-19. Les línies d’ajuts se centren en tres eixos: els ajuts directes a les
empreses ja esmentats (7.000 milions d’euros); una dotació pressupostària per la
reestructuració dels més de 120.400 milions de crèdits ICO (3.000 milions d’euros); un
fons destinat a la recapitalització d’empreses mitjanes a través de l’empresa pública
Cofides (1.000 milions).
L’entitat considera que els 3.000 milions d’euros per reestructurar deutes no és
suficient, ja que només representa un 5% del deute viu i, per tant, la quitança potencial
no seria significativa. PIMEC i altres patronals de pimes europees ja van adreçar una
carta a la Comissió Europea per demanar un programa europeu de quitances massives
de com a mínim un 30% del deute Covid.
Els 1.000 milions d’euros de fons de solvència per a mitjanes empreses contrasta amb
els 10.000 milions d’euros aprovats per a grans empreses en el mes d’agost de l’any
passat. PIMEC sempre ha reclamat un fons de solvència per a pimes d’idèntic
import, com a mínim.
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