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PIMEC urgeix mesures compensatòries directes a les empreses 

i alerta que la restricció perimetral pot tancar el 40% de pimes 

afectades, més enllà del comerç   

La patronal torna a defensar la total compatibilitat de l’activitat empresarial amb les 

màximes garanties de seguretat i prevenció de la salut de les persones. 

L’entitat insisteix que cal utilitzar amb urgència els diners del fons europeu REACT-EU, 

dotat amb 1.700 milions d’euros. 

Barcelona, 4 de gener de 2020. Davant les noves restriccions anunciades avui per la 

Generalitat de Catalunya, les quals entraran en vigor el pròxim 7 de gener, PIMEC ha 

tornat a urgir mesures compensatòries directes a les empreses i ha alertat que les 

restriccions perimetrals dels municipis poden tancar el 40% de les pimes de tots 

els sectors afectats. Per això, no entén que l’Administració Pública no adopti 

paral·lelament mesures de suport al teixit productiu sostingudes en el temps i per 

pal·liar l’impacte que tindran les restriccions anunciades, les quals suposen una 

aturada de l’activitat econòmica pels efectes indirectes de les noves mesures.  

Una vegada més, PIMEC ha insistit que cal utilitzar els diners del fons REACT-EU, 

dotat 1.700 milions, i ha posat de manifest la total compatibilitat de l’activitat 

empresarial amb les màximes garanties de seguretat i prevenció de la salut de les 

persones. A més, recorda que pimes i autònoms han fet un gran esforç econòmic a 

l’hora d’adaptar els seus negocis als requeriments de la pandèmia, mentre la caiguda 

de la demanda està generant una situació d’inviabilitat.  

D’altra banda, sobre la vacunació, l’entitat ha demanat responsabilitat, eficiència i 

eficàcia a totes les administracions públiques respecte a l'administració de les dosis. En 

aquest sentit, ha reclamat que les vacunes se subministrin amb la màxima urgència 

amb l’objectiu de posar fi quan abans a les mesures adoptades, les quals estan sent 

dràstiques per la ciutadania i l'economia. 

En relació als fets a Llinars del Vallès, PIMEC  també considera que s’ha d’actuar 

amb coherència i amb la màxima contundència, però també, celeritat, amb aquells 

que no respecten les mesures adoptades, atès que amb la seva actuació, a més de 

perjudicar la salut pública, perjudiquen els qui sí que les respecten i a l’interès comú. 

 


