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Josep González: “Cal impulsar un Pla Nacional per a la 

Indústria i urgeix aprovar un règim sancionador de la 

morositat” 

El president de PIMEC compareix telemàticament a la Comissió d’Indústria, Comerç i 

Turisme del Congrés dels Diputats i explica que prop d’un 20% de les pimes catalanes 

tancarà definitivament per la Covid-19, un 8,6% del sector industrial. 

González defensa impulsar el Corredor del Mediterrani, millorar l’accés de les pimes a 

la contractació pública, reduir els costos energètics, més liquiditat per a les empreses... 

Barcelona, 29 de maig de 2020. “Cal impulsar un Pla Nacional per a la Indústria 

amb l’objectiu de reactivar i reparar el teixit productiu, tot atenent les polítiques 

sectorials i la relocalització d’activitats productives”. Així ho ha dit el president de 

PIMEC, Josep González, durant la seva compareixença per videoconferència a la 

Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme del Congrés dels Diputats. “La indústria és un 

eix central i vertebrador de l’economia espanyola; cal potenciar-la perquè és un dels 

sectors més importants que tenim i la seva tendència pot millorar molt”, ha afegit després 

de lamentar que, segons estudis de PIMEC, prop d’un 20% de les pimes catalanes 

tancarà definitivament per la Covid-19, un 8,6% del sector industrial.  

Davant d’aquesta situació, ha proposat reduir els costos energètics, consolidar la 

internacionalització de les empreses, una fiscalitat específica per a pimes, 

impulsar el Corredor del Mediterrani, millorar l’accés de les pimes a la 

contractació pública, entre altres qüestions. D’altra banda, ha explicat que el primer 

trimestre de 2020 el PIB de l’economia ha caigut 4,1% i 2,2% al sector industrial, tot 

destacant que “un 44% de les pimes industrials afirma tenir problemes 

d’aprovisionament i 61% tensions de tresoreria”. A més, considera fonamental polítiques 

per incentivar les produccions que es fan als països low-cost perquè tornin a 

Espanya o a països més propers, com els del nord d’Àfrica.  

En relació a la morositat, Josep González ha demanat a tots els grups parlamentaris 

aprovar d’una vegada un règim sancionador de la morositat i ha donat algunes 

xifres: “Un 60% de les pimes ja no factura amb facilitat i pateix retards en els cobraments 

per part de l’Administració Pública i de les grans empreses, que excedeixen el termini 

legal establert”. A més, en resposta a les preguntes dels grups parlamentaris, ha alertat 

que això fa que es trenqui la cadena de pagaments, quelcom cal controlar, ja que “no 

pot ser que les pimes financin a les grans empreses perquè els resta competitivitat 

i evita el seu creixement”. 

Finalment, en relació a les mesures impulsades pel Govern espanyol per pal·liar els 

efectes sanitaris i econòmics de la Covid-19 ha manifestat que “cal avançar mesures  

de reactivació de l’activitat, especialment en el sector turístic i de restauració” i ha 

rebutjat la quarantena dels visitants fins a l’1 de juliol perquè es perden oportunitats a 

un sector clau a Espanya i Catalunya, com és el turisme.  

 


