
                                                                           Nota de premsa 

PIMEC celebra que s’ampliïn els ajuts directes a les activitats 

que havien quedat excloses i demana a les CCAA accelerar els 

procediments perquè els recursos arribin quan abans 

La patronal es mostra satisfeta que s’obri la porta a la flexibilització dels CNAE i incloure 

també les activitats de la cadena de valor per no deixar a milers d’empreses sense accés 

als ajuts, com venia reclamant l’entitat. 

Barcelona, 20 d’abril de 2021. PIMEC ha celebrat avui la modificació del Reial Decret 
Llei i que el Ministeri d’Hisenda hagi remès ja a les Comunitats Autònomes les propostes 
de convenis per a la tramitació per aquestes de les ajudes directes a autònoms i 
empreses. Així mateix, la patronal s’ha mostrat satisfeta que  s’obri la porta, tal com 
havia demanat reiteradament PIMEC, a la concessió dels ajuts a d’altres activitats 
afectades que havien quedat excloses  inicialment d’aquestes mesures. En aquest 
sentit, es posa en valor que finalment s’hagi atès la petició empresarial, tot i que des de 
la patronal troben a faltar més dotació del Govern espanyol a les CCAA perquè 
puguin cobrir tots els sectors sense dificultats. 

L’entitat, que també ha celebrat que s’incloguin les empreses amb pèrdues el 2019 com 
va demanar insistentment, ha insistit en la necessitat  que les CCAA tinguin en compte 
tots aquells Codis Nacionals d’Activitats Econòmiques (CNAE) que han quedat 
fora de l’abast dels ajuts, així com les activitats de la cadena de valor per no deixar 
a milers d’empreses sense accés als ajuts, tal com l’entitat va traslladar a la ministra 
Nadia Calviño fa un més, a través d’una reunió amb el PSC al Parlament de Catalunya.  

PIMEC ha tornat a reclamar “la màxima urgència en la tramitació dels ajuts perquè 
el teixit productiu necessita els recursos immediatament i perquè arribin a temps” 
i ha defensat de nou l’acceleració del pla de vacunació per garantir la compatibilitat de 
l’activitat econòmica amb les màximes garanties per a la salut de les persones, tot 
defensant l’autorització d’altres vacunes a la UE i a l’Estat espanyol.  
 
D’altra banda, la patronal ha destacat la importància que es formi un Govern quan 
abans a Catalunya per poder aconseguir estabilitat i perquè aquests convenis es 
puguin tramitar amb la màxima urgència, així com la concessió de les ajudes a les 
empreses.  
 


