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Trobada digital amb la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme 

Reyes Maroto: “La reconstrucció del país passa per 

rellançar l’economia, protegint l’ocupació i les empreses  

amb reformes i una mirada a Europa” 

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme anuncia que el Govern espanyol presentarà 

demà una campanya nacional per impulsar el turisme i destaca que 2 de cada 10 milions 

d’euros mobilitzats per l’ICO s’han destinat a empreses catalanes. 

Maroto s’ha compromès a traslladar al Ministeri d’Economia la possibilitat d’introduir una 

moratòria de dos anys en el retorn dels crèdits ICO, especialment per a aquells sectors 

que estan trigant més temps a recuperar l’activitat.   

El president de PIMEC demana incentivar la relocalització de produccions ‘low cost’ que 
ara es fan a altres països llunyans, i apropar-les a produccions locals o països més 
propers.  

Barcelona, 17 de juny de 2020. La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes 

Maroto, ha assegurat avui que “la reconstrucció del país passa per rellançar 

l’economia amb reformes i una mirada a Europa”. En la tercera trobada de la ministra 

amb empresaris i empresàries de PIMEC, en aquesta ocasió digital i per parlar sobre 

les expectatives i necessitats de les pimes i els autònoms per afrontar la “nova 

normalitat” després de la crisi de la covid-19, ha lamentat que l’impacte de la pandèmia 

en el teixit productiu ha estat profund, “especialment per a les pimes”, i ha dit que el 

Govern espanyol “donarà resposta protegint l’ocupació i les empreses”. 

En la seva intervenció, la ministra ha anunciat que demà es presentarà una campanya 

nacional de turisme per mobilitzar el turisme com a un dels sectors més afectats per la 

covid-19. Així mateix, ha explicat que l’Executiu està “reforçant protocols a ports i 

aeroports i fent una redefinició del pla d’internacionalització per reforçar les 

cadenes de valor del comerç i de l’empresa espanyola com a empresa 

exportadora”. D’altra banda, Reyes Maroto ha parlat de l’impacte de les mesures del 

pla de xoc per combatre la covid-19: “Ja s’han mobilitzat els 100.000 milions d’euros en 

crèdits ICO, amb el 98,2% d’operacions destinades a pimes i autònoms”. En aquest 

sentit, ha afegit que “les empreses de Catalunya són les que més s’han acollit a 

aquest ajut, ja que 2 de cada 10 milions d’euros mobilitzats per l’ICO s’han destinat 

a empreses catalanes”. En resposta a una petició del sector de la restauració, la 

ministra s’ha compromès a traslladar al Ministeri d’Economia la possibilitat 

d’introduir una moratòria de dos anys en el retorn dels crèdits ICO, especialment 

per a aquells sectors que estan trigant més temps a recuperar l’activitat.   

A més, en relació als ERTO ha destacat que “s’han protegit més de 3 milions de 

treballadors, un 20% del quals són catalans” i que 1.400.000 autònoms en son 

beneficiaris d’aquests expedients, 238.000 dels quals son catalans, el 20% 

pràcticament”. “Catalunya és un pilar fonamental de l’economia per la seva industria de 
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l’automòbil i química, i per sectors tant importants com el turisme”, ha manifestat després 

de dir que el cas de Nissan “ens ha dolgut i estem treballant amb la Generalitat 

perquè reverteixin aquesta decisió, que afecta moltes empreses proveïdores 

catalanes”.  

El president de PIMEC, Josep González, ha donat suport i celebrat els plans de 
desconfinament i de suport a la reactivació del sector de l’automoció: “Són dos plans 
clau per a la reactivació de l’economia catalana i espanyola” i ha alertat la ministra que 
“la morositat és un dels factors culpables de la petita dimensió de les nostres 
empreses i una xacra pel seu finançament i competitivitat”. Per això, li ha demanat 
que el Govern espanyol es comprometi a establir un règim sancionador. Així mateix, 
ha defensat incentivar la relocalització de produccions ‘low cost’ que ara es fan a 
altres països llunyans, i apropar-les a produccions locals o països més propers com els 
del nord d’Àfrica. 

En relació al grups d’experts que sembla que assessorarà el Govern espanyol sobre el 
pla de reactivació, ho ha aplaudit: “Es tracta d’una reclamació de PIMEC des de que va 
començar el confinament i crec que s’ha de tenir en compte els agents socioeconòmics, 
com PIMEC, com a representants i defensors dels interessos de les pimes i els 
autònoms”.  

El secretari general de la patronal, Antoni Cañete, ha estat l’encarregat de moderar la 
trobada digital i les intervencions de diferents empresaris i empresàries de PIMEC, 
representants de diferents sectors: Miquel Camps, president d'Autònoms PIMEC, 
Concha Fuentes, presidenta de PIMEC Metall, César Molins, president d’AMES, 
Isabel Galobardes, presidenta de PIMEC Turisme, Àlex Goñi, president de 
PIMEComerç, Pere Chías, president del Gremi de Restauració de Barcelona, Pere 
Santos, president de la FIHR, Pere Relats, president d’AMEC, i Alex Morales, 
president de Secartys. 

 


