
                                                                               Nota de premsa 

PIMEC celebra la nova convocatòria d’ajuts directes a 

empreses, però demana celeritat i flexibilitat a la Generalitat, 

així com corresponsabilitat al Govern de l’Estat ampliant en els 

terminis 

La patronal reclama al Govern de l’Estat la flexibilització dels criteris d’execució previstos 

més enllà de final d’any per permetre la disponibilitat total dels recursos. 

L’entitat considera important que s’hagi decidit en el si del Consell de Diàleg Social 

realitzar la tercera convocatòria per exhaurir els recursos disponibles, i reclama a la 

Generalitat que sigui flexible amb la interpretació dels criteris i àgil en el tràmit. 

Barcelona, 10 de novembre de 2021. En el marc d’una nova reunió del Consell del 
Diàleg Social de Catalunya, PIMEC ha celebrat que s’hagi decidit posar en marxa, a 
partir de demà mateix, una nova convocatòria dels ajuts directes a empreses, i ha 
reclamat la màxima celeritat en la tramitació i que incorpori els criteris de 
flexibilització introduïts a la modificació legal feta pel Govern de l’Estat el passat 
mes de setembre.   

En aquest sentit, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha destacat que “és 
important que s’hagi decidit la mesura en el si del Consell de Diàleg Social i que 
puguem tenir una tercera convocatòria que permeti exhaurir els recursos 
disponibles perquè les nostres empreses ho necessiten”. Tot i això, també 
conscients de les dificultats que hi ha hagut fins ara amb aquestes línies d’ajuts, ha 
reclamat que “la Generalitat sigui flexible amb la interpretació dels nous criteris per 
fer que siguin reals, i àgil en la seva tramitació”. Aquest és el cas de la compensació 
de pèrdues comptables i la inclusió d’altres conceptes com el pagament de lloguers o 
subministraments. 

D’altra banda, PIMEC ha demanat un cop més la necessària flexibilització del criteri 
d’execució dels recursos, més enllà de final d’any, perquè no fer-ho “dificultarà 
l’execució ordenada dels mateixos i podria produir que es perdessin recursos 
disponibles, lluny de la voluntat que els va fer néixer”. També es considera positiu 
que hi puguin concórrer les empreses, malgrat que tinguin expedients vigents en aquest 
moment. 

Des de la patronal es veu imprescindible que els diners arribin al teixit productiu català, 

molt afectat encara pels efectes de la pandèmia en l’economia i altres factors que 

perjudiquen la seva competitivitat i viabilitat, com la pujada del preu de les matèries 

primeres i el transport de mercaderies amb un trencament de la cadena de 

subministraments o l’encariment del cost de l’energia. 


