
 

 Nota de premsa 

La Fundació PIMEC adverteix de les exigències sobre 

sostenibilitat que les empreses hauran de complir per poder 

seguir en el mercat 

Josep González a la I Fira Internacional Virtual Sostenibilitat: “Les mitjanes empreses 

han d'estar preparades, ja que són una baula imprescindible en el compromís col·lectiu 

de millorar la sostenibilitat i es troben davant un gran canvi cultural, un repte ineludible” 

Barcelona, 13 de maig de 2021. La Fundació PIMEC adverteix que les empreses 

hauran de complir unes exigències de sostenibilitat marcades per la Unió Europea per 

poder seguir en el mercat, exigències que els clients demandaran, com ja va succeir 

amb la qualitat. Un avís per a “les mitjanes empreses, que han d'estar preparades, 

ja que són una baula imprescindible en el compromís col·lectiu de millorar la 

sostenibilitat i es troben davant un gran canvi cultural, un repte ineludible”. Així 

ho ha constatat el president de la Fundació PIMEC i president d'honor de PIMEC, Josep 

González, en la inauguració de la I Fira Virtual Sostenible, que se celebra del 12 al 

14 de maig virtualment per a Espanya i Llatinoamèrica, amb l’objectiu de posar el focus 

en la sostenibilitat com a prioritat estratègica per a la petita i mitjana empresa com a font 

de negoci, i d’estimular la societat perquè la integri com una realitat permanent. 

 

Els 140.000 M€ que rebrà Espanya dels fons europeus Next Generation per a 

revitalitzar l'economia són inversions que la UE orienta cap a objectius sostenibles. En 

aquest sentit, la Non-Financial Reporting Directive (NFRD) inclourà un conjunt de 

normes que progressivament igualaran les exigències de sostenibilitat amb les 

exigències financeres per a 50.000 grans empreses europees i les que cotitzen en 

borsa, en lloc de les 11.000 actuals. Aquesta mateixa directiva preveu incloure les 

mateixes obligacions sobre sostenibilitat i requeriments informatius proporcionals a la 

seva grandària i a l'impacte que produeixen en les mitjanes empreses per a l'any 2027, 

el que implicarà a entre 41.000 i 62.000 empreses. “Som davant d'una necessària 

revolució econòmica, però també, i sobretot, davant una evolució cultural”, ha 

afirmat Josep González. 

 

La Fundació PIMEC participa activament en aquest “exercici de responsabilitat 

col·lectiva” per a ajudar les empreses a conèixer i aplicar els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenibles. “Volem impulsar la reinvenció de les companyies 

presents i futures perquè aconsegueixin ser més sostenibles”, ha dit González. En 

aquest sentit, la Fundació PIMEC ofereix, des de fa anys, assessorament, seminaris i 

contingut de valor perquè les pimes, la segona oportunitat per a persones 

empresàries i el talent es reactivin i s'adaptin a les noves circumstàncies sorgides de la 

pandèmia de la Covid-19. La Fundació ha estat una de les entitats signants de l'Aliança 

Catalunya 2030, un pacte territorial per a complir amb els ODS. En la mateixa línia, la 

patronal PIMEC és membre de l'Observatori d'Economia Circular de la Generalitat de 

Catalunya, que s'ocupa de donar coherència i visibilitat als esforços que s'estan duent 

a terme des de diferents nivells. A PIMEC també es contribueix a la consecució 

dels ODS en les comissions de treball sobre Sostenibilitat i Energia, entre altres.  


