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Josep González: “Mirem el 2021 amb optimisme, però cal tenir 

en compte que la majoria d’empreses no aguantarà les 

restriccions d’una tercera onada” 

El president de PIMEC s’ha mostrat en contra de la proposta de reduir la jornada laboral 

a 4 dies, ja que considera que “no és el moment i no es pot fer en un sol país”.  

La patronal constata que el 9,8% de pimes i autònoms no té activitat ara mateix.  

Barcelona, 11 de desembre de 2020. “Mirem el 2021 amb optimisme, però cal tenir 
en compte que la majoria d’empreses no aguantarà les restriccions d’una tercera 
onada de la pandèmia”. Així ho ha dit el president de PIMEC, Josep González, durant 
una roda de premsa telemàtica de balanç de l’any i perspectives per al 2021, en la qual 
ha manifestat que “la Covid-19 ha malmès l’economia, fent que sigui el primer any 
que no pujaran les exportacions i amb una caiguda important de l’ocupació”. Per 
això, ha proposat un seguit de mesures en relació als efectes del virus, com per exemple 
la flexibilització d’alguns ajuts més enllà del 31 de gener; una bona gestió dels 
fons europeus i garantir que arribin a les pimes; ajudes a la digitalització 
empresarial i als sectors més afectats pels tancaments...”.  

En matèria laboral, s’ha manifestat en contra de la proposta de reduir la jornada laboral 
a 4 dies, ja que considera que “no és el moment i no es pot fer en un sol país”, així 
mateix ha expressat que “des de PIMEC sempre hem donat suport als augments del 
salari mínim”, però creu que ara no toca i que “com a màxim hauria de ser un augment 
testimonial”. Sobre els ERTO, considera “abusiva i desproporcionada” la 
interpretació de les conseqüències que ha de tenir l’incompliment de la 
salvaguarda en l’ocupació de les empreses afectades pels expedients, afegint que 
“caldrà acceptar que un 20,9% de les empreses hauran de regularitzar les seves 
plantilles, si volem que sobrevisquin”. En matèria de fiscalitat, ha criticat de nou la 
constant pujada d’impostos i taxes de l’administració central i ha apostat per 
racionalitzar les despeses i per millorar les infraestructures. 

D’altra banda, ha exposat els resultats de l’entitat aquest 2020: “El resultat d’enguany 
és positiu i va en la línia del pressupost”. Així mateix, ha explicat que el 2020 la 
patronal ha augmentat lleugerament les xifres d’evolució dels socis i la seva plantilla es 
manté en 180 empleats. El president de PIMEC ha aprofitat l’ocasió per anunciar que 
“el pròxim divendres 18 de desembre se celebraran els Premis Pimes” des del Liceu 
i enguany de forma telemàtica per la pandèmia.  

Per part seva, el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha fet un repàs de l’activitat 

d’enguany, la qual s’ha centrat a acompanyar, informar, assessorar i ajudar les 

pimes i els autònoms davant els efectes de la pandèmia: “Hem efectuat més de 

120.700 contactes amb empreses i hem impartit més de 350 cursos al campus 

online amb un increment del 125% d’inscripcions respecte del 2019”. En aquesta 

línia, ha recordat d’altres accions com les trobades digitals, la donació de mascaretes i 

termòmetres, la campanya PIMEC Covid Free als polígons industrials, o la realització 

de tests ràpids d’antígens a les empreses que ho sol·liciten, etc.  

 

 



 

 

L’informe de PIMEC 

Aquesta roda de premsa virtual ha servit la patronal per presentar els resultats de la 

darrera enquesta al teixit empresarial, recollits a l’informe sota el títol ‘L’impacte de la 

Covid-19 sobre les pimes i els autònoms de Catalunya’.  

L’economista i gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC, Àngel Hermosilla, ha constatat 

que un 9,8% de pimes i autònoms no té activitat, xifra superior al 5,2% del passat 

mes de setembre. Fent un balanç de 2020, ha assegurat que un 79,1% ha patit una 

davallada d’activitat durant aquest exercici i que només un 9,2% ha experimentat un 

augment. Sobre les previsions a curt termini, ha destacat que gairebé dos de cada tres 

empreses no podrà aguantar noves restriccions associades a una tercera onada 

de la pandèmia, i un 16,8% hauria de tancar definitivament en aquest cas.  

En relació a les mesures impulsades per l’Administració, l’informe indica que un 79,1% 

de les empreses acollides a ERTO preveuen reincorporar els seus treballadors 

una vegada aquest hagi finalitzat, mentre que un 20,9% presentarà un ERO. D’altra 

banda, un 44,3% de pimes i autònoms han subscrit un préstec amb aval públic té 

previst acollir-se a la possibilitat d’ampliar el termini a 3 anys.  

Sobre les problemàtiques que està experimentant el teixit productiu català, ha lamentat 

que un 70% anticipen problemes financers durant 2021 i un 12,1% ho fan abans de 

finalitzar el 2020. En aquest sentit, un 66,8% citen la caiguda de les comandes i 

vendes com el principal problema del seu negoci, mentre que un 35,7% indica el 

pagament d’impostos i un 32,1% el de cotitzacions socials. A més, en els darrers 

mesos ha disminuït la proporció de les plantilles afectades per ERTO: Un 40,6% té 

afectada menys d’una quarta part de l’ocupació total. 

Finalment, Àngel Hermosilla ha conclòs que el nivell d'activitat actual entre les pimes i 

els autònoms segueix sent baix, encara que s’observa una millora en relació amb mesos 

passats: “Un 60,6% manifesta que la seva activitat se situa en un 50% o més de la 

que tenia en el mateix període de l’any anterior i un 29,6% que és inferior al 50%”.  

 

https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/termometre_de_limpacte_de_la_covid-19_sobre_les_pimes_i_els_autonoms_desembre_2020_v2_9.12.20.pdf
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