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PIMEC exigeix el compliment dels acords assolits i que 

s’acceleri l’execució de les inversions previstes a 
Catalunya per no perdre competitivitat  

 
Recorda que resten pendents inversions urgents i necessàries per al bon 
funcionament de la societat i l’economia i fa una crida al diàleg i el compromís, tot 
destacant que aquest es basa també en el compliment dels acords.  
 

La patronal creu que l’acceleració de l’execució de les inversions dependrà de que 
s’afrontin els debats necessaris sobre el model de país i el seu progrés, ja que algunes 
propostes d’inversió, quan arriben, es col·lapsen en els debats institucionals.  
 

Barcelona, 31 de maig del 2022. Després que el Ministeri d’Hisenda hagi fet 
públiques les dades de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat sobre 
l’execució pressupostària de l’any 2021, PIMEC ha demanat al Govern espanyol que 
es compleixin els acords i consensos assolits en relació a les inversions 
previstes a Catalunya i que s’equilibrin per no perdre competitivitat, davant el fet 
que les xifres constaten que només es va gastar un terç d’allò acordat. La patronal 
recorda que resten pendents diverses inversions urgents i necessàries per al bon 
funcionament de la societat i l’economia, així com per donar un impuls al 
creixement i la productivitat empresarial, en benefici de la creació de llocs de treball i 
riquesa.  
 
En aquest sentit, l’entitat també demana un millor diàleg entre el Govern espanyol 
i el Govern de la Generalitat per resoldre de manera definitiva el col·lapse en 
l’execució de les obres públiques. A més, la patronal insisteix en què cal preveure 
un sistema de compensació a través  d’algun tipus de fons pels territoris on no 
s’executa la inversió prevista per la pèrdua de competitivitat que comporta a mig 
i llarg termini.  
 
PIMEC assenyala que la competitivitat de les empreses depèn de forma directa 
del nivell d’inversió pública en la millora de les infraestructures, fent que 
s’equiparin a les que tenen altres països, i donant resposta a les necessitats per no 
perdre competitivitat envers el nostre entorn. Per això, ha fet una crida al diàleg i al 
compromís per executar quan abans aquestes partides pressupostàries, tenint 
en compte l’actual situació amb diverses crisis i la importància d’abordar alguns reptes 
a curt, mig i llarg termini en matèria de competitivitat, sostenibilitat, digitalització i 
innovació, entre altres elements claus per al desenvolupament econòmic i 
social.  
D’altra banda, PIMEC també constata que és molt important que es compleixin els 
compromisos amb lleialtat institucional per generar credibilitat en la societat, i 
especialment, per construir la capacitat de generar consensos i acords polítics 
de gran abast, especialment en moments complexos, on és imprescindible assolir-
ne, però també, que siguin respectats. Finalment, la patronal també recorda que 
l’acceleració de la inversió depèn de forma directa de la capacitat que tingui 
Catalunya d’afrontar debats sobre el model econòmic i territorial perquè hi ha 
clars exemples de propostes d’inversió que han quedat bloquejades en el debat 
institucional i els frontismes.  

 


