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PIMEC demana més corresponsabilitat a l’hora de donar 

resposta a les necessitats de les pimes davant dels efectes de 
la pandèmia i un Pacte per la Productivitat i Competitivitat 

 
La patronal alerta que, malgrat la disminució dels contagis i la fi de les restriccions, les 
empreses necessitaran temps per recuperar la normalitat, la demanda i els ingressos.  
 
Demana que l’augment del SMI s’acompanyi d’un conjunt de mesures per no perdre 
competitivitat millorant els indicadors de sostenibilitat amb un Pacte per la Productivitat 
i la Competitivitat. 
  
Barcelona, 22 de febrer del 2022. Després que el Consell de Ministres hagi aprovat 
avui el Reial Decret Llei per facilitar la transició dels ERTO Covid, PIMEC alerta que, 
malgrat la disminució de contagis, les empreses necessiten encara més temps per 
tornar a la normalitat i recuperar la demanda i els ingressos, ja que la crisi 
econòmica derivada de la sanitària no es resol amb la reducció de contagis, 
després de dos anys amb limitacions i paralització d’activitats, així com diferents onades 
que han impactat de forma severa en l’activitat empresarial. Per això, la patronal 
demana més corresponsabilitat a l’hora de donar resposta a les necessitats de les 
pimes i també un Pacte per la Productivitat i la Competitivitat. 
  
D’altra banda, l’entitat ha posat de manifest que si amb la pròrroga dels 
ERTO es redueixen exoneracions, mentre que amb la reforma laboral s’endureixen les 
cotitzacions als contractes temporals sense flexibilitat, i alhora, s’augmenten les 
cotitzacions als autònoms, es produeix un escenari poc propici per generar riquesa 
i llocs de treball. Per això reclama l’impuls de mesures destinades a salvar llocs de 
treball i preservar l’activitat econòmica, tot destacant que mecanismes contemplats 
a l’Estatut dels Treballadors, com és el cas del mecanisme RED, no solucionen la 
situació actual i no tenen en compte tota la cadena de valor de l’economia, i que 
tantes vegades s’ha posat de manifest al llarg de la pandèmia. 
 
Augment del Salari Mínim Interprofessional 
 
En relació a l’augment del Salari Mínim Interprofessional a 1.000 euros, que avui també 
ha aprovat el Consell de Ministres, PIMEC demana que acompanyar-lo d’un conjunt 
de mesures per no perdre competitivitat millorant els indicadors de productivitat, 
especialment en aquests moments d’incertesa econòmica i productivitat 
negativa. Des de la Patronal es qüestiona que havent incrementat els darrers 4 anys 
gairebé un 53% el SMI no es posi sobre la taula el greu problema de productivitat que 
té Espanya i Catalunya, atès que l’economia es competitiva quan conflueixen les dues 
variables. 
 
La patronal ha reiterat la necessitat que els augments de salaris vagin indexats a altres 
factors, més enllà de la inflació o la tendència de creixement vegetatiu, com l’evolució 
de l’economia o al millorar de la productivitat. 
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