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PIMEC tanca 2018 superant el mig milió de beneficis 
i amb més de 15 milions d’ingressos  

Josep González fa un balanç de l’any anterior amb motiu de l’Assemblea General 
de la patronal 
 

Barcelona, 7 de maig de 2019. El president de PIMEC, Josep González, ha anunciat 
avui que l’entitat ha tancat l’any 2018 amb 512.000€ de beneficis i uns ingressos 
de 15.415.052€. Després de la celebració de l’Assemblea General de PIMEC, que ha 
tingut lloc en la seu de l’entitat a Barcelona, ha desgranat la xifra dels ingressos tot 
ressaltant les diferents partides: 48% (quotes, serveis i acords); 30% formació; 14% 
projectes cofinançats; i un 8% fruit de la participació institucional, finances i provisions, 
entre altres. 

En relació a l’activitat més rellevant de la patronal l’any passat, Josep González, ha 
destacat la inauguració de la nova seu de PIMEC Lleida; els nous serveis i programes 
que l’entitat va posar en marxa, com per exemple l’assessorament a pimes en temes de 
ciberseguretat o la certificació de qualitat ISO pels polígons industrials; la setena edició 
del programa ‘Accelera el creixement’; la 42a edició del Mercat Financiapyme; i els 13 
informes elaborats per l’Observatori de la PIMEC, entre altres activitats. 

A continuació, ha posat en valor l’acord històric de representativitat institucional amb 
Foment de Treball, que permetrà una unitat d’acció patronal i una paritat institucional del 
50-50%. 

D’altra banda, el president de PIMEC ha relacionat fites de l’any 2018 tot subratllant 
l’impuls d’una Proposició de Llei d’un règim sancionador en matèria de morositat que 
permeti el compliment dels terminis de pagament fixats per la Llei de lluita contra la 
morositat; la sol·licitud d’un Consell d’Autònoms a la Generalitat i el suport total a aquest 
col·lectiu organitzant diverses jornades sobre falsos autònoms, defensant la reducció de 
les seves càrregues administratives tot proposant quotes en funció dels ingressos i un 
règim especial per als autònoms digitals. González ha comentat que PIMEC retirarà la 
representativitat dels autònoms que té dins d’ATA perquè no veu futur per a aquest 
col·lectiu tot considerant la seva incorporació a la CEOE. A més, ha emfatitzat la 
Plataforma Pymes de la que PIMEC és soci fundador, ja que representa les pimes a 
nivell de tot l’Estat aglutinant 1,5 milions de micro, petites i mitjanes empreses i a 0,6 
milions de professionals autònoms. 

Finalment, ha volgut posar de manifest la importància de la Fundació PIMEC, que va 
néixer l’any 2007: “Aquest 2018 hem fet canvis perquè fundació i patronal siguin un 
binomi indivisible i un agent social i econòmic avançat de les pimes”. En aquest sentit, 
ha mencionat que el programa emppersona ha atès a 280 persones l’any 2018, 
aconseguint una segona oportunitat real en el 44% dels casos. A més, la Fundació ha 
començat a treballar per un nou objectiu; el de la sostenibilitat i, en concret, perquè les 
pimes també compleixin amb els ODS. 
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Situació econòmica 

El president de PIMEC ha fet referència a la situació econòmica de Catalunya, tot 
destacant que l’economia creixerà per sobre del 2% aquest any 2019. També ha 
ressaltat la bona marxa de les empreses industrials i els bons resultats esdevinguts de 
l’estudi Gesop 2018. També ha augurat bones expectatives per a aquest any 2019 i ha 
instat al pròxim Govern espanyol a aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat per 
garantir l’estabilitat, i demanarà que traspassi a la Generalitat l’import de les inversions 
pressupostades i sense executar. 

Eleccions a les Cambres de Comerç 

PIMEC, que dona suport a la candidatura Crous-Torres perquè considera que són els 
que millor representen les micro, petites i mitjanes empreses, veuria bé la necessitat 
d’una llista única patronal tot seguint l’acord de representativitat institucional, recentment 
signat entre ambdues patronals.  D’altra banda, ha defensat el vot electrònic per garantir 
la màxima participació de les pimes: “S’han posat molts pals a les rodes per demonitzar 
el vot electrònic per part d´aquelles candidatures que enyoren el vot antic i poc 
participatiu”. 
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