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Empresa i Treball i PIMEC acorden línies estratègiques d’actuació 
per al creixement de les pimes i els autònoms de Catalunya 

 
Departament i patronal renoven el seu conveni de col·laboració i acorden mesures en 
matèria d’internacionalització, innovació, fons europeus, Pacte Nacional per la Indústria, 
FP, continuïtat empresarial, col·laboració publico-privada, ODS, fiscalitat, comerç, 
consum, turisme, competitivitat i digitalització.  
 
Barcelona, 16 de desembre del 2021. El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya, Roger Torrent, i el president de PIMEC, Antoni Cañete, han mantingut 
avui una reunió en la qual han acordat, mitjançant la renovació del conveni de 
col·laboració entre ambdues entitats, impulsar diverses línies estratègiques 
d’actuació per al creixement i la recuperació de les pimes i els autònoms de 
Catalunya. Al llarg de la trobada en la seu de PIMEC a Barcelona, el Departament i la 
patronal s’han compromès a treballar conjuntament en matèria d’internacionalització, 
innovació, fons europeus, Pacte Nacional per la Indústria, FP, continuïtat empresarial, 
col·laboració publico-privada, ODS, fiscalitat, comerç, consum, turisme, competitivitat i 
transformació digital, entre altres.  
 
El conveni preveu crear un programa de transformació digital de les pimes, així com 

vehicular propostes en l’àmbit de la seva internacionalització, preferentment en el 

marc de les convocatòries acreditades per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa 

(ACCIÓ), amb l’objectiu d’assolir la promoció empresarial i una projecció estratègica de 

l’economia catalana. A més, han acordat crear un grup de treball per analitzar i 

millorar el sistema impositiu i la fiscalitat envers les empreses, i promoure la 

participació de les pimes en les pròximes convocatòries de l’Entreprise Europe 

Network (EEN) en benefici de la innovació del teixit productiu. D’altra banda, 

s’establiran línies de suport al petit comerç i s’impulsarà el programa de suport i 

relleu a la continuïtat empresarial en el marc del nou període dels fons estructurals 

per assegurar els relleus generacionals, així com mecanismes efectius de viabilitat, 

conciliació i mediació. 

Sobre els Next Generation EU, s’ha acordat treballar conjuntament per garantir la 

màxima participació de les micro, petites i mitjanes empreses i que es compleixi 

la llei contra la morositat com a criteri en el repartiment dels fons. En relació al nou 

Pacte Nacional per la Indústria, s’ha expressat la voluntat conjunta de desplegar-lo i 

plantejar-lo amb una clara orientació executiva per a la transformació del sector 

industrial de Catalunya. Així mateix, l’acord preveu potenciar la col·laboració publico-

privada com a palanca de dinamització i creixement, facilitant i millorant l’accés de 

les pimes a la compra pública, i treballar per una adaptació de l’oferta formativa a 

les necessitats de les empreses a l’hora d’ajustar els perfils professionals a les 

demandes del mercat de treball.   

El document també compta amb un apartat per a l’assoliment dels ODS i la 

contribució de les pimes en aquest sentit dins del marc de la responsabilitat social 

empresarial. Entre altres qüestions, també s’ha establert el compromís d’impulsar un 

model turístic català més sostenible i competitiu amb l’objectiu d’aconseguir la 

màxima qualitat turística per consolidar el lideratge del sector, i es donarà continuïtat 

al programa de viabilitat empresarial per a la recuperació i la reactivació de l’activitat. 


