
                                                                                                  Nota de premsa 
 

PIMEC Lleida reforça els seus serveis per 

atendre les pimes i els autònoms afectats 

pel coronavirus 

La patronal ha habilitat un telèfon de servei i atenció als empresaris de 8 a 20 h de dilluns 

a diumenge: el 936 061 500   

Lleida, 16 de març de 2020. Davant la crisi del coronavirus, PIMEC Lleida, en 

coordinació amb la patronal en general, ha decidit, d’una banda, aplicar mesures en la 

seva operativa i la seva activitat amb l’objectiu de protegir la salut dels seus treballadors 

i, de l’altra, reforçar els seus serveis per atendre i donar suport permanent a totes les 

pimes i autònoms que ho necessitin. 

Pel que fa a la nova operativa, PIMEC ha potenciat el sistema intern de teletreball per 

tal que els seus treballadors no hagin d’acudir a les oficines en cas que no sigui 

indispensable. Ha ajornat tots els actes i jornades fins a nou avís i ha suspès les classes 

presencials per a un període mínim de dues setmanes. Així, la seu de PIMEC Lleida 

quedarà tancada físicament, tot i que l’atenció telemàtica als empresaris serà màxima. 

A més a més, i davant la difícil situació que estan patint moltes pimes i autònoms a 

conseqüència de la pandèmia del coronavirus, PIMEC ha reforçat els seus serveis amb 

diverses iniciatives. En primer lloc, la patronal ha habilitat un telèfon de servei i atenció 

que està operatiu de 8 h a 20 h els set dies de la setmana per respondre els dubtes dels 

empresaris 936 061 500. D’altra banda, ha creat un pàgina web específica a través de 

la qual els empresaris poden consultar les últimes informacions sobre l’afectació del 

coronavirus en el món empresarial, amb vídeos informatius, les preguntes més freqüents 

dels empresaris, notícies, estudis... Aquesta pàgina web va acompanyada d’un butlletí 

diari sobre el tema que PIMEC envia als seus socis de dilluns a diumenge amb les 

últimes novetats i informacions. 

PIMEC ha enfortit especialment els departaments jurídic, laboral i de finançament, 

tenint en compte les moltes consultes que ha rebut per part d’empreses que s’estan 

veient obligades a tramitar expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTO), que 

desconeixen els seus drets i obligacions o que necessiten saber com accedir a les línies 

de finançament aprovades per falta de liquiditat. 

Informe PIMEC Lleida 

A més a més, PIMEC Lleida ha publicat un informe sobre l’impacte del coronavirus en 

les pimes i els autònoms de Lleida en la primera fase d’afectació de l’epidèmia, amb una 

enquesta elaborada entre el 5 i el 10 de març. Hi podeu accedir a través d’aquest enllaç. 

https://www.pimec.org/ca/covid-19-coronavirus
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/informe_lleida.pdf

