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PIMEC considera necessària i valora positivament la nova línia 
d’ajuts per al sector de la restauració perquè malgrat que la 

crisi sanitària es va resolent, els efectes econòmics perduren 

La patronal considera necessari continuar compensant les pimes i els 
professionals autònoms i recorda que la crisi econòmica no es resol només 
amb la millora dels indicadors sanitaris. 

Barcelona, 1 de març de 2022. PIMEC valora positivament i considera necessària la 
nova línia extraordinària d’ajuts directes anunciada pel conseller d’Empresa i Treball, 
Roger Torrent, que destinarà 40 milions d’euros a professionals autònoms i pimes 
del sector de la restauració. Els ajuts seran de 1.000 euros per a autònoms i 
microempreses (fins a 9 treballadors); de 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 
49 treballadors); i de 15.000 euros per a mitjanes empreses (de més de 49 treballadors). 

La patronal alerta que malgrat la crisi la sanitària hagi millorat en les darreres setmanes, 
la crisi econòmica encara perdurarà amb especial incidència en aquelles empreses que 
han hagut de patir les restriccions per fer front a la Covid. És per això que PIMEC 
considera absolutament necessari continuar compensant les pimes i els 
professionals autònoms i recorda que la restauració ha estat un sector durament 
castigat des del passat Nadal per les mesures adoptades o recomanades per part del 
Govern davant l’evolució de la pandèmia per la variant òmicron, en unes dates que són 
clau per a la seva competitivitat.  
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