Nota de premsa

PIMEC reclama al Govern Espanyol incloure les activitats
afectades que han quedat excloses en els ajuts directes i els fons
de solvència i urgeix la seva tramitació
Diversos membres de la patronal s’han reunit avui amb el grup parlamentari socialista
amb l’objectiu que traslladin a la Ministra Calviño la necessitat de salvar tots aquells
sectors afectats per la crisi de la Covid-19.
PIMEC calcula que fins a 45 Codis Nacionals d’Activitats Econòmiques (CNAE) han
quedat fora de l’abast dels ajuts, però també, activitats de la cadena de valor de les que
sí que hi apareixen deixant a milers d’empreses sense accés als ajuts.
Barcelona, 23 de març de 2021. Després que PIMEC es reunís ahir virtualment amb
els socis col·lectius de l’entitat per fer una diagnosi de les necessitats de les empreses
amb l’objectiu de trobar la millor forma d’aplicar el suport financer a les pimes del RDL
5/2021, l’entitat ha reclamat avui al Govern Espanyol incloure les activitats
afectades que han quedat excloses en els ajuts directes i els fons de solvència de
suport a les activitats afectades arran de la pandèmia de la Covid-19. Al llarg d’una
reunió amb el grup parlamentari Socialistes-Units per Avançar, el president de PIMEC,
Antoni Cañete, ha demanat al president del partit, Salvador Illa, que traslladi
personalment a la Ministra d’Economia, Nadia Calviño, la necessitat de “salvar tots
aquells sectors empresarials afectats per la pandèmia, sense excloure ningú”.
Acompanyat d’Isabel Galobardes, presidenta de PIMEC Turisme, Antoni Torres,
president de PIMEC Serveis de Salut i Socials, Carles Gironès, adjunt a la presidència
de PIMEComerç, Noèlia Ramos, presidenta del Gremi d’Escoles d’Idiomes de
Catalunya, Pere Mulero, president d’ACELLEC, i Jacint Soler, cap del gabinet de
presidència de PIMEC, el president de la patronal ha destacat que “la llista tancada de
les activitats que poden accedir-hi és massa curta” i considera que “cal apostar pel
concepte de la cadena de valor, tot permetent que aquelles empreses que són
subministradores també hi quedin incloses”. Segons l’anàlisi de la patronal, més de
50 Codis Nacionals d’Activitats Econòmiques (CNAE) han quedat fora de l’abast
dels ajuts, malgrat tractar-se de sectors afectats econòmicament per la pandèmia, com
certs àmbits del comerç, la formació, la perruqueria i estètica o el lleure educatiu,
entre d’altres. Però aquesta classificació tampoc respon a la realitat de les pèrdues de
moltes activitats vinculades directament o indirecta a aquelles activitats amb major
afectació.
Així mateix, PIMEC ha recordat que, tot i que alguna de les mesures planteja
una extensió fins a finals d’any de les moratòries per al desencadenament automàtic de
processos concursals, la norma deixa importants punts pendents de
desenvolupament reglamentari i normatiu. En aquest sentit, ha reclamat “la màxima
urgència en la tramitació dels ajuts perquè el teixit productiu necessita els
recursos immediatament”. D’altra banda, els membres de la patronal han destacat la
importància que es formi un Govern quan abans a Catalunya per poder aconseguir
estabilitat i la configuració d’uns Pressupostos amb partides econòmiques
destinades a la reactivació de l’activitat empresarial i la recuperació de
l’economia.

Finalment, Cañete ha proposat accelerar el pla de vacunació per garantir la
compatibilitat de l’activitat econòmica amb les màximes garanties per a la salut
de les persones. En aquest sentit, ha defensat l’autorització d’altres vacunes a la UE i
a l’Estat espanyol, com la Sputnik V, la qual ja s’està aplicant amb èxit a 55 països i
PIMEC està en contacte amb fons rus RDIF per explorar l’autorització, distribució i
fabricació d’aquesta vacuna a Catalunya.

