Nota de premsa

PIMEC considera que amb l’ampliació dels ajuts directes a
totes les empreses de la cadena de valor Torrent fa un acte de
justícia amb el teixit productiu català
Cañete valora molt positivament el gest de la Generalitat de convocar la nova línia
d’ajuts directes reclamada des de la Patronal per a totes les empreses de la cadena de
valor no incloses als 191 CNAEs de la convocatòria inicial i que hagin tingut una pèrdua
de facturació, donant així compliment a l’Acord del Consell de Diàleg Social i a les
reclamacions de la patronal.
L’entitat recorda que, en un context en què no podem deixar ningú enrere, l’esforç per
tramitar amb urgència aquests ajuts serà un revulsiu pel teixit productiu català a les
portes d’una nova onada.
Barcelona, 16 de juliol de 2021. PIMEC ha valorat molt positivament l’anunci
realitzat pel Govern a la Comissió de Seguiment del Consell de Diàleg Social de
Catalunya que dona compliment al compromís d’atorgar ajuts directes a totes les
empreses de la cadena de valor afectades per la crisi sanitària. La patronal havia
reclamat dies enrere que es donés compliment a l’acord assolit el 16 de juny per tal que
es realitzés una línia d’ajuts a les empreses que no havien quedat incloses a la llista
d’activitats dels 191 CNAEs de la primera convocatòria, sempre que s’hagin vist
afectades per la crisi sanitària, i que hagin 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 si que van ser inclosos.
Segons el president de PIMEC, Antoni Cañete, “amb l’ampliació dels ajuts directes
a totes les empreses de la cadena de valor Torrent fa un acte de justícia amb el
teixit productiu català”. Per altra banda, Cañete considera que “ser sensible a les
demandes de l’empresariat, i assolir acords de concertació social, ens ajuda a
progressar com a societat per afrontar els reptes amb majors fortaleses
democràtiques”. Per altra banda, ha afirmat que “som en un context en què no
podem deixar ningú enrere i que l’esforç per tramitar amb urgència aquests ajuts
serà un revulsiu pel teixit productiu català a les portes d’una nova onada”
Aquesta mesura anunciada avui, i de la que s’obrirà el tràmit dimecres vinent amb una
dotació de 463 milions d’euros, comporta que s’hagin vist ateses una part de les
reclamacions de la patronal. Aquesta mesura es considerava imprescindible perquè hi
ha multitud de sectors que, no tenint pèrdues de facturació mitjanes en el seu conjunt,
tenen subsectors d’activitat, o bé empreses amb alta concentració d’activitat a territoris
o sectors que sí que ho havien estat, ampliant per tant l’abast dels ajuts a l’anomenada
cadena de valor, sempre que s’acreditin les davallades de facturació per raons
vinculades a la crisi sanitària. Tot i això, la regulació legal segueix tenint rigideses en
l’accés que comporten dificultats d’accés per les pimes, i ateses les noves restriccions
en el marc de la nova onada, caldrà articular nous ajuts amb recursos propis.
La decisió presa, que flexibilitza doncs en part el criteri inicial d’accés, comporta també
desplegar les possibilitats que el Govern de l’Estat va introduir en la modificació del Reial
Decret que regulava aquests ajuts. Aquesta flexibilització ja es va introduir amb l’objectiu
que les CCAA, que són les responsables d’executar la dotació dels 7.000 milions
previstos, poguessin adaptar-ho a la realitat de l’afectació en el seu teixit productiu.

