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JOSEP GONZÁLEZ I SALA
President de PIMEC

L’any en què ens han fet trontollar les empreses

El 2008 serà recordat per aquesta crisi complexa i severa que té les seves arrels en una crisi 
immobiliària i financera. Totes les pimes tindrem present l’any en què ens han fet trontollar 
l’economia de les nostres empreses. També recordarem la ineficiència d’un Govern que no ha 
aconseguit ajudar les pimes, mesos després que s’iniciessin els problemes de liquiditat. És per 
aquest escàs suport i manca de sensibilitat que els empresaris estem desanimats. 

A finals de primavera, mentre des de Madrid es negava la crisi, a PIMEC ja denunciàvem 
l’ofec financer que les petites i mitjanes empreses començaven a patir. Set mesos després, 80 
mesures anticrisi, de les quals almenys una desena estaven destinades a fer que la liquiditat 
arribi a famílies i empreses, els diners segueixen sense arribar i tot fa pensar que no ho faran 
fins al gener o potser mai. Ens trobem, doncs, al desembre, un dels mesos més complicats per 
a l’empresari, i si la liquiditat no arriba a les empreses hi pot haver problemes en els pagaments 
que s’han de fer a final d’any. Aquesta lentitud del Govern i de les entitats financeres a 
materialitzar els plans d’ajut anunciats fa molt de mal a les pimes i emprenedors del país, que 
són els que generen la riquesa d’aquesta societat. Aquesta lentitud contrasta amb la decisió i 
determinació de països liberals com Estats Units o França. 

Des de PIMEC no ens hem parat de moure. Estem fent propostes sòlides, canvis legislatius i 
mesures pràctiques i efectives per sortir d’aquesta situació amb les mínimes conseqüències, 
per orientar els polítics en les decisions que han de prendre. Hem constituït les taules 
empresarials de crisi a tot Catalunya, que representen tots els sectors, per fer el seguiment 
i comprovar l’efectivitat i veracitat de les mesures que han d’arribar a les nostres empreses. 
Hem creat documents que orientin els empresaris en aquests moments durs, com el decàleg 
i els instruments financers. I comptem amb més de 60 professionals que poden assessorar 
l’empresari en qualsevol àmbit empresarial.

Malgrat tot, anima veure la tendència de certs indicadors com la baixada d’interessos del BCE, 
de la inflació i dels carburants. Haurien de tenir un impacte positiu en el consum.  Són factors 
estratègics que hem de continuar treballant, perquè animen el mercat, les persones, i perquè 
fer-ho és a l’abast del Govern. L’atur i l’alt cost de l’habitatge han fet caure el consum, perquè 
la hipoteca representa un gran pes en l’economia familiar. Els tipus d’interès a Europa estan al 
2,5% i l’Euribor al 3,8%, uns indicadors que no són encara òptims per recuperar la confiança 
del consumidor i, per tant, els governs tenen a les seves mans les eines perquè el consum 
intern torni a fer avançar l’economia.

Sé que els empresaris intenten sortir-se’n amb la iniciativa, motivació i recursos propis de 
l’emprenedor. Així ho demostren els empresaris que surten en el reportatge central d’aquest 
número, centrat en com afronten la crisi les pimes. Però també som conscients que no es pot 
suportar per sempre la pressió a què estan sotmeses ara mateix les nostres petites i mitjanes 
empreses. Les reformes estructurals, que sovint hem demanat, són necessàries i urgents, i el 
Govern ha de reaccionar i dur-les a terme perquè l’empresariat català pugui continuar essent 
competitiu. Passaran els reis Trichet, Solbes i Castells per les nostres pimes aquest Nadal?

Bones festes
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LES PIMES LLUITEN
CONTRA LA CRISI

Des de PIMEC defensem els interessos de les pimes i els autònoms 
de Catalunya, i és sobretot en aquests moments de crisi econòmica 
que la patronal té el deure d’informar sobre els problemes i les 
necessitats de les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya, i 
fer prevaldre els seus drets.
PIMEC ha preguntat a vuit empresaris com estan patint la crisi 
en els seus negocis, quines mesures han adoptat per fer front a la 
conjuntura adversa, i com veuen la seva viabilitat. Les experiències 
recollides volen ser un reflex de la realitat que estan patint les 
pimes, sempre amb la intenció de donar exemples, propostes per 
millorar i tirar endavant i superar els entrebancs, com ho han fet 
sempre les pimes catalanes.

Els símptomes
La paraula crisi no significa res en el seu sentit 
abstracte. L’important de la conjuntura econòmica 
actual són els símptomes, els fets concrets que totes 
les pimes estan patint. “Alguns clients retallen la 
dimensió dels projectes i els clients particulars han 
reduït la despesa, i en comptes de substituir equips 
prefereixen intentar reparar-los”, explica Èric Martí, 
director tècnic d’una empresa familiar d’instal·lacions 
elèctriques, climatització i energies renovables. “Aquest 
estiu, per exemple, la campanya de climatització ha 
estat molt fluixa a nivell particular”. 
En general, les pimes noten una reducció força 
dràstica de les comandes. “Es va començar a notar el 
setembre –comenta Cèsar Molins, director general 
d’Ames– i van caure en picat a partir de l’octubre, a 
nivells del 40% per sota de l’habitual”. Ames es dedica 
a la fabricació de peces metàl·liques sinterizades i 
coixinets autolubricats sinteritzats. “Hi ha ajornaments 
de les comandes, i el tancament d’activitats de clients 

serà de fins a 6 setmanes el desembre del 2008 i 
el gener 2009”, explica el seu director general. 
Josep Guàrdia, president de Productos Concentrol, 
que fabrica especialitats químiques per a diversos 
sectors, manifesta: “Hem notat la disminució de 
la cartera de comandes malgrat la diversitat dels 
sectors per als quals treballem com ara l’automoció, 
el paper, l’alimentació, tant en el mercat nacional com 
internacional”.
L’empresa Enalcat es dedica a la instal·lació d’equips 
d’energies renovables i també ha notat aquest 
símptoma: “com que oferim un producte que no és 
imprescindible, alguns clients opten 
per esperar, retardar les comandes”, assenyala el 
gerent d’aquesta empresa, Gerard Pagès. “A nivell 
nacional, el decrement de les comandes ja se situa 
entorn a un 30% menys que el 2007 – comenta 
Blanca Cabré, administradora del grup d’empreses 
familiars Industrial Algodonera i Cintas y Pasamanería– 
i a l’estranger també baixa però ho neutralitzem amb 

nous clients. En conjunt, tancarem l’any amb un 12% 
menys de facturació que el 2007, i les previsions pel 
2009 són encara d’un 15% menys que el 2008”.

Crèdit i morositat
En el sector de la indústria agroalimentària, Teresa 
Vallès, adjunta a gerència de l’empresa de productes 
làctics el Pastoret de la Segarra, nota altres aspectes 
de la crisi: “El primer símptoma no ha estat la davallada 
del mercat sinó l’augment del cost del diner. Seguim 
operant amb normalitat però a uns tipus d’interès 
més elevats. Quant a les vendes, hem experimentat un 
lleuger alentiment de la demanda en canals concrets 
de distribució”.
La majoria de les empreses consultades han comentat 
problemes amb les seves entitats financeres. “Els bancs 
no ens han tancat el crèdit però l’estan pujant de 
preu” –comenta Blanca Cabré–. “En l’última revisió 
de pòlissa de circulant, al novembre de 2008, no han 
volgut baixar d’un diferencial de 4 punts per sobre 
de l’Euríbor i, a més, amb comissions d’obertura de 
l’ordre del 2%, que abans eren del 0,5%”. Enalcat 
també ha notat que els seus clients, empreses que 
volen fer la inversió instal·lant els seus equips, no 
ho poden fer per falta de finançament, ja que “es 
troben amb problemes a l’hora d’anar a demanar 
finançament a segons quins bancs”.
Una altra característica força general a totes les pimes 
és l’augment de l’índex de morositat. 
“A AEMIFESA ens estem trobant amb empreses 
agremiades afectades per impagaments importants, 
sobretot aquelles que es dedicaven principalment a 
obra nova”, ressenya Èric Martí, que a part de tenir 

la seva empresa és vicepresident d’aquest gremi 
d’instal·ladors.
Teresa Vallès resumeix molt bé el sentiment global 
del món empresarial: “tots els agents del mercat 
estan a l’expectativa, retraient d’aquesta manera el 
moviment habitual. Podríem dir que no hi ha alegria al 
mercat”. Àngel Zaera, president de l’empresa Zaera 
SL, especialitzada en treballs i serveis de construcció 
metàl·lica, explica que els símptomes de la crisi tenen 
molt a veure amb la formació bàsica. “Hem d’ensenyar 
que la nostra feina és moneda de canvi, i que com 
més baix sigui el nostre rendiment, més alts seran 
els costos dels productes que a la vegada nosaltres 
comprarem. Cal educar per motivar els emprenedors; 
per comprendre com funciona una empresa, que tots 
som esglaons i formem una cadena i, per tant, que cap 
de nosaltres pot fallar”. 

Consultant el sector primari, Pere Rubirola, soci de 
l’explotació bovina i porcina Gerfam Rubirola 
i vicepresident de JARC, subratlla que fa més d’un 
any que les explotacions ramaderes noten la crisi. 
“Hi ha hagut un increment molt gran dels costos 
de producció, sobretot dels pinsos amb els quals 
alimentem els animals, i en canvi, la carn ha baixat 
molt de preu”. Pere Rubirola ha assenyalat que durant 
aquests mesos moltes empreses ja han tancat, però 

“A AEMIFESA ens estem trobant 
amb empreses agremiades 
afectades per impagaments 
importants”

Instal.lacions d’Industrial Algodonera i Cintes y Pasamanería
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“En l’última revisió de la pòlissa de circulant no han volgut 
baixar d’un diferencial de 4 punts per sobre l’Euribor”

moltes són explotacions familiars que aguanten fins al 
final, tot i la descapitalització que estan patint.

Idees i mesures per afrontar la crisi
“Estem intentant ampliar el ventall de clients de 
l’empresa, i des de fa més d’un any dediquem esforços 
a ampliar nous mercats –comenta Èric Martí–; en el 
departament de construcció estem dedicant més 
esforços a obtenir obres de rehabilitació de vivendes 
i edificis”. Blanca Cabré assenyala que la seva empresa 
ha optat per reforçar l’activitat comercial a l’estranger. 
“La crisi és global, però de moment no és tan forta 
a la resta d’Europa; com que és un mercat més gran, 
també hi ha més possibilitats”. 
Redireccionar les polítiques comercials és una de les 
estratègies triades per superar la conjuntura actual. 
Així ho explica Teresa Vallès: “Hem ampliat l’equip 
comercial per donar cobertura en zones on no érem 
presents, i hem intensificat la penetració dels nostres 
productes al mercat. També hem revisat la política de 
preus per adaptar-nos al màxim a les demandes dels 
nostres clients en la relació qualitat-preu i ser més 
competitius”. Altres vies comercials emprades han 
estat difondre nous productes de forma ràpida per 
mirar de recuperar quota.
La reducció de costos a través d’una millor gestió de 

la plantilla és un altre punt clau en aquest context. Una 
mesura força comuna entre les pimes ha estat reduir 
les despeses generals i de personal, “un ajustament 
que s’anirà fent progressivament fins a equilibrar-les 
a la nova situació”, comenta Josep Guàrdia. “Hem 
reestructurat la plantilla. De 55 persones que vam 
començar l’any 2008, l’acabarem amb 43; això suposa 
un 22% menys de personal”, demostra amb xifres 
Blanca Cabré. Altres accions en aquest camp han 
estat l’eliminació d’ETT’s contractades per cobrir 
baixes, capturar algunes operacions que estaven 
subcontractades per donar més feina als treballadors 
propis de l’empresa, i preparar un ERO parcial 
temporal, com ens enumera Cèsar Molins.
“No únicament ens afecta la crisi, sinó també una 
nova normativa sobre la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques molt burocratitzada que ha provocat 
una parada tècnica al nostre sector fins al segon 
trimestre del 2009”. “Hem hagut d’acomiadar operaris 
i algun enginyer, gent que havíem format dins de 
l’empresa i que ara ja tenien l’experiència necessària”, 
explica Gabriel Pagés. 

Control de despeses
La gestió del pressupost ha fet eliminar les 
despeses no essencials i reduir de forma dràstica 
les inversions. “Ho estem afrontant reduint la mà 
d’obra en estructura, i intentant reduir totes les 
despeses innecessàries”, diu Àngel Zaera. Les pimes 
reorganitzen la seva estructura per adaptar-la a 
l’estratègia de creixement. En el sector primari, per 

exemple, moltes empreses s’acaben repartint la feina 
entre els membres de la família, aguantant al màxim el 
negoci. “És el cas de moltes explotacions ramaderes 
–explica Pere Rubirola–, que són empreses familiars 
que lluiten fins a l’últim moment, fins i tot posant-
hi diners del patrimoni”. A la seva empresa són 
tres germans socis i dos treballadors, i controla les 
despeses amb bona maquinària i elaborant el pinso 
per a consum propi.
Un altre puntal per aguantar l’empresa en temps 
de crisi és el finançament. “En l’àmbit financer, hem 
diversificat en la mesura de les nostres possibilitats 
el pol bancari, davant les diferències de condicions 
entre les entitats bancàries”, comenta Teresa Vallès. 
Per la seva banda, Blanca Cabré explica: “Abans de 
l’estiu vam negociar els crèdits de l’ICO i del BEI per 
tenir més circulant disponible. També hem revisat les 
inversions per prioritzar les que tenen un rendiment 
més ràpid”. 
Un altre aspecte fonamental que està afectant la 
liquiditat de les pimes és la gestió dels impagats. Hi 
ha empreses, com la de Blanca Cabré, que ja ho 
tenen en compte com a estratègia per afrontar la 
crisi: “estem vigilant molt els terminis de cobrament 
i gestionem ràpidament les devolucions i retards”. 
AEMIFESA dóna suport als agremiats en aquest tema, 
organitzant jornades sobre morositat adreçades 
a aquest col·lectiu. “Una de les mesures tàctiques 
que fomentem és la formació per tal d’afrontar la 
crisi amb més garanties”, conclou Èric Martí. Una 
eina, la formació, que PIMEC sempre ha tingut molt 
en compte, i que promou encara més en aquests 
moments difícils per a les pimes

Les receptes dels empresaris 
•  Redireccionar la política comercial

•  Optimització de la gestió de plantilles

•  Reducció de despeses generals

•  Reestructuració empresarial

•  Diversificació de les fonts de finançament

•  Optimització de la gestió d’impagats

•  Formació

Mesures que hauria de prendre el Govern

•  Generar confiança i reactivar el consum

•  Afavorir el consum amb mesures conjunturals, com la 
reducció de l’IVA 

•  Donar liquiditat al sistema bancari, però que arribi a les 
pimes

•  Moderació salarial, començant pels funcionaris

•  Elaboració d’un pla de xoc per atenuar efectes negatius 
de la crisi a l’estructura productiva del país i evitar al màxim 
la destrucció de llocs de treball

•  Garantir tipus d’interès i accés al crèdit per mantenir 
l’activitat de les empreses

•  Actuar sobre les càrregues tributàries amb rebaixes i 
ajornaments

•  Augmentar la inversió pública en infraestructures per 
compensar la pèrdua llocs de treball i atenuar la baixada del 
consum

•  Potenciar i ajudar l’activitat productiva, la que genera 
valor afegit, per tornar ben aviat a una situació estable

•  Millorar la llei de la morositat i ser rigorosos amb aquesta

•  Planificar una política industrial amb un horitzó de 8 a 
10 anys vista. S’han de potenciar els centres tecnològics, 
però tenint en compte que el teixit industrial ha de poder 
aprofitar i aplicar els seus desenvolupaments

•  Potenciar l’actitud col·laboradora de l’Administració en el 
compliment de les obligacions legals de les pimes

•  Donar una estabilitat més gran a les empreses del sector 
de les energies renovables

•  Acomiadament més suau

•  “El Govern no té en compte el sector primari en aquesta 
crisi, però els nostres productes han de tenir risc de salut 
0. El Govern ens demana una sèrie d’imposicions i requisits 
molt rígids als ramaders i agricultors de Catalunya, i els 
productes que vénen de fora també haurien de complir-los”. 
Pere Rubirola

•  “Catalunya no ha de passar per alt que moltes indústries 
estan sortint del nostre país, fins i tot no gaire lluny, a Aragó, 
i l’Administració s’hauria de preguntar per què”. Josep 
Guàrdia

•  “Cal instrumentar els ajuts financers de manera que 
no cobreixin els temors de bancs i caixes, sinó que passin 
íntegrament a les empreses”. Cèsar Molins

Les instal.lacions que realitza Enalcat
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Empresa d’instal·lacions elèctriques, 
climatització i energies renovables. 
És vicepresident d’AEMIFESA (Gremi 
d’instal·ladors del Barcelonès Nord i 
Baix Maresme)

Èric Martí Bonet
Director tècnic de R. Martí 
Callís SA

“Crec que la meva empresa està preparada per afrontar 
la crisi i superar-la. Ens ajudarà molt haver invertit, des de 
fa més d’un any, temps i diners a obrir nous mercats. El 
nostre pla de negoci ens permet passar els propers 2 anys 
sense problemes greus, a menys que tinguem un impagat 
important.”

Instal·lació d’equips d’energies renovables

Gerard Pagès
Gerent d’Enalcat

“Tot depèn de com es resolguin 
les al·legacions a la normativa 
presentada el passat mes d’octubre. 
Si no es modifica prou, l’única solució 
que ens queda és internacionalitzar-

nos i realitzar el nostre projecte en altres països com Itàlia, 
Grècia o Portugal, que tenen regulacions més estables i 
favorables per a les energies renovables”

Cèsar Molins
Director general d’Ames

“Sens dubte estem atenuant la 
crisi amb les mesures de recursos 
humans que he esmentat, i això 
ens ajudarà a passar una bona 

temporada més. El temps que podem aguantar depèn en 
part de si la crisi s’agreuja més o, per contra, s’inicia una 
recuperació. No cal dir que l’actitud dels bancs de donar 
suport a l’economia productiva o de replegar-se davant la 
por pot ser un factor determinant en les conseqüències de 
la crisi en general.”

Fabricació de productes làctics artesanals

Teresa Vallès
Adjunta a gerència d’el 
Pastoret de la Segarra SL

“Dependrà de la resposta del mercat 
a la nostra política comercial i a la 
duresa de la crisi en general. Restem 
a l’expectativa de l’evolució de 

vendes per actuar amb més o menys contundència sobre 
l’estructura de costos.”

Empreses familiars del sector tèxtil 
dedicades als cordons trenats i altres 
cintes frunzidores

Blanca Cabré Serrano
Administradora de la 
Industrial Algodonera SA
i de Cintas y Pasamanería SA

“Si els bancs no tallen el finançament, si la morositat no 
augmenta més del 5% i si les vendes no baixen més del 
previst, superarem aquesta crisi. Som conscients que si falla 
algun d’aquests “si”, llavors ja no podrem seguir. Però tenim 
confiança que ho aconseguirem”

Pere Rubirola
Soci de Gerfam Rubirola

“No sabem quan durarà, ni si tocarem 
fons. Però hem fet moltes inversions 

els últims anys que ens ajuden a afrontar la situació. Som 
empreses familiars i lluitarem per tirar endavant fins a l’últim 
moment”

Josep Guàrdia Rodà
President de Productos 
Concentrol

“Com que diversifiquem molts 
sectors i zones geogràfiques, pensem 
i tenim fe que podrem superar 
la situació. Això sí, a costa d’algun 

reajustament de personal i pèrdua de rendibilitat, que 
confiem sigui per poc temps”

Empresa especialitzada en treballs i 
serveis de construcció metàl·lica

Àngel Zaera
President de Zaera SL

“Estem prenent totes les mesures 
possibles dins del nostre ‘saber fer’, 
i amb el suport d’assessors externs, 
esperant poder adaptar-nos-hi amb 

les necessitats mínimes, pròpies de Zaera i la situació que 
ens envolta. Esperem superar aquesta situació, tot i haver 
d’amputar l’últim arbre, si amb això aconseguim tirar 
endavant. I ja reconstruirem quan torni la calma.”

Anna Terrón,
Secretària per a 
la Unió Europea 
de la Generalitat 
de Catalunya

“TENIR LA SEU A BARCELONA 
COMPORTARÀ OPORTUNITATS 
PER A LA CIUTAT EN TERMES 
DE CAPITALITAT I DE 
DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT 
ECONÒMIC I SOCIAL”

L’ENTREVISTA

Com està preparada la seva empresa per atenuar la crisi?

Empresa de components d’automòbil i 
d’electrodomèstics

Fabricació d’especialitats químiques

Explotació bovina i porcina.
És president de JARC Girona i 
vicepresident de JARC 
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Barcelona és ja oficialment la seu de la Unió per a la Mediterrània (UpM), un 
nou organisme que aglutina els 43 Estats de les tres zones geogràfiques que 
comparteixen aquest mar. A la pràctica, la UpM és un espai de col·laboració 
i aprofundiment entre aquests Estats. La seva Secretaria desenvoluparà 
projectes com ara la descontaminació del Mediterrani, la millora de les 
connexions terrestres i marítimes i la Universitat Euromediterrània. Anna 
Terrón (Barcelona, 1962), que és secretària per a la Unió Europea de la 
Generalitat de Catalunya, ens explica què significarà per a Barcelona i 
Catalunya ser la seu de la Secretaria de la UpM, i quins beneficis suposa per 
a les pimes del nostre país.

Ens pot explicar quins han estat els arguments i quina 
ha estat la negociació perquè Barcelona pogués ser la 
seu de la Secretaria de la UpM?

Barcelona sempre ha tingut una vocació 
euromediterrània. Aquí es va iniciar el 1995 
l’anomenat Procés de Barcelona i, deu anys 
després, el 2005, es va celebrar la primera cimera 
euromediterrània de caps d’Estat i de Govern. D’altra 
banda, Barcelona compta amb unes infraestructures 
que la connecten i l’apropen a les capitals de la regió. 
La tria de Barcelona semblava inqüestionable i, 
certament, des del primer moment vàrem percebre 
que la nostra candidatura era molt ben rebuda. 
Tanmateix, va caldre treballar de valent en la 
negociació. Sobretot perquè volíem arribar a una 
decisió consensuada i, per tant, havíem de fer confluir 
la voluntat de 43 Estats, la Lliga Àrab, la Comissió 
Europea, la Unió Europea i molts factors estatals i no 
estatals. Davant l’opció que la Secretaria estigués en 
un país del sud de la Mediterrània, la nostra tasca ha 
estat sobretot la de convèncer totes les parts que 
Barcelona era una seu inclusiva, en la qual tothom 
podia trobar-se còmode, donada la nostra vocació 
europea i mediterrània. 

Quin paper i dimensió té la Secretaria de la UpM?

S’establirà una Secretaria dinàmica, encarregada 
de desenvolupar projectes en els àmbits següents: 
la descontaminació del Mediterrani; les autopistes 
terrestres i marítimes; la protecció civil; les 
energies alternatives i l’elaboració d’un Pla Solar 

Mediterrani; la Universitat Euromediterrània i el 
desenvolupament empresarial a la regió. La política 
sovint es fa mitjançant realitzacions concretes i, 
des d’aquesta perspectiva, la Secretaria, en tirar 
endavant tots aquests projectes, definirà les polítiques 
euromediterrànies i es consolidarà com a seu 
euromediterrània. 
Quant a la seva estructura, i segons assenyala la 
Declaració de Marsella, la Secretaria comptarà amb 
un secretari general, procedent d’un país del sud, i 
cinc secretaris generals adjunts, tres dels quals seran 
europeus (Malta, Grècia i Itàlia) i dos del sud (un 
palestí i un altre israelià). Cal assenyalar la significació 
que per primera vegada un israelià i un palestí 
treballaran junts i en una mateixa seu en projectes a 
l’àrea mediterrània. L’estructura de la Secretaria anirà 
evolucionant i esperem que s’hi afegeixin també la 
Comissió Europea i el Banc Europeu d’Inversions 
(BEI). 

Globalment, què significarà per a Barcelona i 
Catalunya?
La iniciativa de crear la Unió per a la Mediterrània, que 
en el seu dia va llençar el president francès, Nicolas 

“Un dels objectius de l’AMDE 
és facilitar la transferència de 
tecnologia i innovació entre 
les dues ribes del Mediterrani 
mitjançant el suport de la pime”

Sarkozy, ha situat novament el Mediterrani en l’agenda 
política europea. La decisió d’establir la seu de la 
Secretaria permanent de la UpM a Barcelona atorgarà 
una gran visibilitat a la ciutat. 
Des de Barcelona es configurarà una seu inclusiva, de 
la qual se sentin partícips tots els membres del Procés 
de Barcelona. Tenir la seu a Barcelona comportarà 
oportunitats per a la ciutat quant a visibilitat en 
termes de capitalitat i de dinamització del teixit 
econòmic i social. Dinamització perquè Barcelona 
té molt per oferir i ara té també l’oportunitat de 
demostrar-ho: una societat civil, unes autoritats i un 
món empresarial il·lusionat que creuen en la causa 
euromediterrània, unes infraestructures capdavanteres 
i un entorn amb el qual la Secretaria podrà interactuar 
i en el qual podrà desenvolupar  les seves funcions 
d’una forma eficaç. 

Des del punt de vista de les pimes, el projecte de la 
UpM quines oportunitats genera? I el fet de tenir la 
Secretaria a Barcelona, en què ens pot beneficiar com 
a pimes?

L’Agència Mediterrània de Desenvolupament 
Empresarial (AMDE) és una iniciativa conjunta 
llençada originàriament per Espanya i Itàlia per a 
la promoció del desenvolupament de la conca 
mediterrània. L’objectiu final és el de fomentar la 

creació d’ocupació en els països socis mediterranis, 
així com contribuir a l’estabilitat social, la integració 
de les economies de les dues ribes del Mediterrani 
i facilitar la transferència de tecnologia i innovació 
mitjançant el suport a les pimes, que suposen el 99% 
del total de les empreses dels països MED i creen dos 
terços dels llocs de treball a la regió.   
Les pimes són, a més, una font important d’atracció 
d’inversions, ocupació, creixement econòmic i 
redistribució de riquesa. 
La futura Agència és una institució que operarà en 
cada país, participant juntament amb les entitats 
locals que treballen en l’àrea de les pimes i les 
microempreses. Per tot això, identificarà necessitats, 
definirà solucions i proporcionarà recursos en forma 
d’assistència tècnica i instruments financers. 
L’enfocament de l’Agència es basa en tres pilars: 
en primer lloc, aportar valor afegit en relació a les 
activitats i instruments ja existents, cercant sinergies 
entre els mateixos, especialment a través de la 
Facilitat Euromediterrània del BEI (FEMIP) i la Facilitat 
d’Inversions en Veïnatge (FIV). En segon lloc, s’orienta 
al mercat i, finalment, en tercer lloc, cerca l’apropiació 
per part dels membres, creant així una estreta 
cooperació amb els agents financers locals. 
L’Agència oferirà un ampli ventall d’instruments i 
tècniques adaptades a les necessitats locals, que 
s’orienten a facilitar l’accés de les pimes al finançament 

El Palau de Pedralbes acollirà la seu de la Secretaria de la Unió per a la Mediterrània
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bancari i al desenvolupament de fonts externes de 
finançament alternatives com el factoring, el leasing 
i la participació en el capital social de les empreses. 
També inclourà instruments per facilitar l’accés als 
mercats de capital per part de les pimes. Pel que 
fa a la microempresa, l’Agència donarà suport a les 
institucions de microcrèdit, proporcionant assistència 
tècnica, finançament o refinançament, així com 
fomentant el sistema d’assegurances. 

Es preveu la creació de l’agència per a les pimes, com 
s’ha comentat?

La Iniciativa Mediterrània per al Desenvolupament 
Empresarial és un dels projectes aprovats a la Cimera 
de París el passat mes de juliol. La Declaració de 
Marsella explica que la 8a reunió ministerial de la 
FEMIP (Luxemburg, 7 d’octubre de 2008) va acordar 
la celebració d’una conferència enfocada a l’assistència 
al SME el 2009. També va subratllar la importància 
de la Iniciativa Mediterrània per al Desenvolupament 
Empresarial, que vol assistir les entitats existents en 
els països socis, oferint suport a les micro, petites i 
mitjanes empreses a través de l’assessorament de 
les seves necessitats, de la definició de solucions i 
aportant assistència tècnica i instruments financers, 
sempre amb una política de coapropiació. 
Els ministres d’Afers Exteriors del Procés de Barcelona 
es reuniran durant la segona meitat de 2009 per 
analitzar els avenços aconseguits en la implementació 
del Pla de Treball de 2009 i els projectes aprovats en 
relació a les iniciatives clau acordades en la Cimera de 
París, així com per preparar la propera cimera, que se 
celebrarà el 2010. 

Quin impacte tindrà la Secretaria de la UpM en les 
noves infraestructures de Barcelona, com el port i 
l’aeroport?

Visibilitat internacional, prestigi, autoestima i capitalitat 
reconeguda d’una àmplia zona del Mediterrani són 
alguns dels beneficis intangibles. Altres més tangibles 
inclouen el fet de ser la seu de reunions i congressos 
dels tècnics i experts de la regió euromediterrània. 
Indubtablement tindrà un impacte econòmic i ajudarà 
les institucions i les empreses catalanes a posicionar-
se en els projectes que es duran a terme des de la 
Secretaria.

Joaquim Llimona
President de la Comissió 
Internacional de PIMEC

Valoració des de PIMEC
La decisió de portar a 

Barcelona la seu de la 

Secretaria permanent de la 

Unió per a la Mediterrània 

situa de nou la nostra ciutat, com ho va ser l’any 1995 

amb motiu de la cimera Euromediterrània, en la capitalitat 

d’un procés que ha de conduir a intensificar les relacions, 

de manera destacada en l’àmbit econòmic, entre la Unió 

Europea i el Nord d’Àfrica.

Per a Barcelona, per a Catalunya i per al conjunt d’Espanya 

les relacions euromediterrànies són prioritàries. Per tant, el 

fet que des de la nostra ciutat s’impulsi i es doni continuïtat 

al procés de partenariat ens situa en una posició que hem 

de saber aprofitar. És un repte.

PIMEC està ben posicionada per assumir aquest repte. 

Fa anys que som presents a Marroc i a Algèria, on tenim 

signats acords de col·laboració amb els nostres homòlegs: 

la CGEM marroquina i el Consell Consultiu per a les Petites 

i Mitjanes empreses algerià. Són acords per treballar per la 

consolidació del model de pimes i de les seves associacions 

al Magreb, i també un marc per afavorir i impulsar la 

col·laboració entre les pimes catalanes i nord-africanes: els 

intercanvis comercials, els projectes conjunts, les inversions.

El nostre comprimís és acompanyar des del teixit de pimes, 

columna vertebral de l’economia europea i mediterrània, 

l’impuls més polític i institucional que donarà la Secretaria 

al partenariat euromediterrani. D’una banda, aprofitar 

les oportunitats que sorgeixin en forma de participació 

en programes de creació d’organismes i d’organització 

d’activitats. De l’altra, anar més enllà, avançar-se, situant el 

teixit productiu del nostre país i PIMEC com a impulsors 

de la cooperació i no únicament com a beneficiaris. En 

l’actual situació de crisi, aquesta és també una oportunitat 

de pensar projectes, de proposar polítiques per a les pimes 

i de consolidar aliances amb els mercats del sud. 

L’obtenció de la seu ha estat un èxit i ens en felicitem. 

Els beneficis que se’n derivin dependran en definitiva de la 

nostra capacitat de reaccionar i treballar. 

El nostre teixit empresarial està passant 
temps difícils. La crisi financera i immobiliària 
ha arrossegat el conjunt del sistema 
productiu a un seguit de dificultats en 
diferents fronts de l’activitat empresarial. 
És temps de prendre mesures per resistir 
l’embat, i alhora és temps per pensar a 
reorientar estratègies.

PIMEC vol ajudar els seus associats i totes les pimes 
i autònoms de Catalunya, a qui representa, a afrontar 
aquesta delicada situació, per tal que en surtin, si pot 
ser, reforçats. Els problemes vénen de diferents fronts: 
reducció de les vendes, aprimament dels marges, 
restriccions creditícies, tensió financera, reducció de 
la cobertura d’assegurament de vendes, excés de 
capacitat productiva, frenada en la presa de decisions 
d’inversió, entre altres. 
Per això, la patronal ha desenvolupat, en forma de 
decàleg, uns procediments de gestió necessaris amb 
l’esperança que els siguin útils a l’hora de prendre 
decisions del dia a dia i del mig i llarg termini.

PIMEC posa a l’abast de les pimes 
un recull d’apunts de gestió 
necessaris per prendre decisions

DECÀLEG PER FER 
FRONT A LA CRISI

   Austeritat operativa

   Prudència inversora

   Activació de la gestió de compres

   Control del risc de clients

   Identificar fonts de finançament

   No esgotar la capacitat d’endeutament

   Aprofitar la reducció de feina per formar 

   els treballadors

   Optimització fiscal

   Aprofitament de les línies de suport a la PIME

   Activació de l’entrada en mercats exteriors

1   

2  

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10 



CORPORATIU

1�

CORPORATIU

1�

Austeritat 
operativa

L’eficiència en l’ús dels recursos (personal, 
energia, matèries primeres...), sempre ha estat 
una constant en la gestió de l’empresa. Els temps 
actuals exigeixen perseguir, a més d’eficiència, 
l’estalvi: 
-  En les despeses supèrflues
-  En àmbits operatius en què mai no havíem 
parat atenció, com per exemple la imperiosa 
necessitat de l’estalvi energètic
-  Específicament en l’àmbit laboral, cal mesurar 
la càrrega de treball que tenim en l’horitzó i 
iniciar, si escau, els ajustos necessaris en forma 
de moderació salarial, reducció o flexibilitat de 
jornada.

Prudència 
inversora

La incertesa que plana sobre el futur econòmic 
fa necessari mesurar amb molta cura tots els 
projectes d’inversió que tenim en cartera per 
centrar-nos només en aquells que presentin 
millors oportunitats. Les inversions que no tenen 
un caràcter estratègic i que són prescindibles es 
poden deixar per quan l’horitzó econòmic sigui 
més clar.

L’activació de la 
gestió de compres

Es una peça fonamental de la nostra 
competitivitat per la seva importància en els 
costos finals. En la situació actual pot ser indicat:
-  Renegociar condicions amb els proveïdors 
actuals i, lògicament, descobrir-ne de nous
-  Considerar el potencial que presenten les 
compres conjuntes amb altres empreses.

Control del risc 
de clients

En un moment en què la morositat està en fase 
de creixement, el problema dels impagats no es 
pot afegir al de la reducció de vendes. Cal:
-  Una anàlisi de la cartera de clients valorant-ne 
la solvència
-  Una gestió acurada del risc de les operacions
-  Assegurar el cobrament de les vendes a través 
de companyies especialitzades.

Identificar fonts 
de finançament 

La major part d’entitats financeres estan aplicant 
restriccions de crèdit a les empreses, bé a través 
d’un enduriment de les condicions de concessió, 
bé a través del preu. No totes les entitats 
financeres apliquen aquestes restriccions en la 
mateixa mesura. Cal corregir la disponibilitat i el 
cost del diner, a través de:
-  Negociar amb l’entitat habitual
-  En cas necessari, cercar fonts alternatives 
-  Obrir-se a finançaments alternatius, com capital 
risc, donar entrada a nous socis inversors...
-  Negociar terminis de cobrament de clients, per 
escurçar-los.

No esgotar 
la capacitat 
d’endeutament

En un entorn en què la rendibilitat econòmica 
baixa i l’obtenció de finançament extern es fa 
més difícil, s’han de defugir les situacions en què 
la solució als nostres problemes recau en mans 
de les entitats financeres. Així, cal plantejar-se fer 
esforços en dos sentits:
-  Reduir la taxa d’endeutament de l’empresa, la 

qual cosa ens donarà més marge de maniobra 
davant el banc o caixa en cas de necessitat, i
-  Reforçar els recursos propis de l’empresa.
Esgotada la capacitat d’endeutament o de 
preveure una insolvència imminent (segons 
l’actual llei concursal, 2 mesos), cal prendre 
decisions i accions legals immediates per tal que la 
direcció de l’empresa no assumeixi responsabilitats 
de tipus personal per actuar massa tard.

Aprofitar la 
reducció de feina 
per formar 

  els treballadors
Quan les empreses no poden ajustar les plantilles 
per manca de flexibilitat del sistema, cal aprofitar 
la davallada de la feina per enriquir el capital 
humà de l’empresa. Cal:
-   Identificar les diferents possibilitats de 
formació i les diferents vies de suport oficial 
(bonificacions a la Seguretat Social per formació 
contínua, programa FORMA’T del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, entre altres)
-  Considerar també la formació dels propis 
empresaris i directius de les pimes en camps 
específics.

Optimització 
fiscal

Els impostos són per pagar-los, però també és 
obligació de l’empresa no deixar passar per alt 
les diferents possibilitats que dóna la mateixa 
legislació per tal de minimitzar-ne l’impacte, que 
per això hi són. És necessari considerar :
-  La possibilitat de demanar ajornaments a 
Hisenda i la Seguretat Social.
-  La necessitat que els responsables fiscals de 
la nostra empresa facin propostes que, dins de 
la més estricta legalitat, permetin optimitzar la 
càrrega impositiva.

Aprofitament de 
les línies de suport 
a la PIME

Els ajuts a la pime de diferents tipus (europeus, 
estatals i autonòmics) són per beneficiar la pime 
i, per tant, cal conèixer-los i utilitzar-los quan 
siguin adequats per a la nostra empresa. Cal 
tenir present que les línies de suport són molt 
àmplies: en finançament, per a cooperació, per a 
exportació, innovació i altres.

Activació de 
l’entrada en 
mercats exteriors 

En moments en què el mercat espanyol presenta 
símptomes més clars d’estancament que la resta 
de països, cal considerar si no és una bona ocasió 
per entrar en mercats més avançats, com ara la 
Unió Europea:
-  Compensar la caiguda del mercat intern
-  Fer el salt de la internacionalització cap a 
mercats desenvolupats i competitius
-  Operar amb majors garanties financeres, 
atès l’assegurament de cobrament i la liquiditat 
habitual de les exportacions.
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“PIMEC, que ja està 
facilitant informacions útils 
per gestionar la crisi com 
ara les recents directrius 
en matèria de finançament, 
posa al seu servei un 
equip de professionals 
que el poden assessorar 
en la gestió d’aquestes 
recomanacions”
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Recordo perfectament quan, ara ja fa un grapat d’anys, 
es va inaugurar la seu de PIMEC a Tarragona. Era 
la primera de la província. Era l’arribada de PIMEC 
a les nostres comarques. Aleshores, hi havia una 
persona encarregada de tirar endavant la nostra seu. 
La presidia i ho va fer durant uns quants anys. Anys 
en què va anar situant la nostra institució en l’àmbit 
empresarial i de la resta d’institucions. Feina imparable, 
amb el comerç sempre en primer lloc.
Recordo com si fos ara el dia que ens vam veure a la 
sala de reunions. Jo volia ser en aquell equip. Ens vam 
entendre de seguida i no va dubtar a acollir-me. El 
cert és que llavors jo el coneixia poc, molt poc. I aquí 
va començar un camí comú que ens portaria, plegats, 
a molts destins.

Emocionadament recordo quan va néixer la meva 
filla petita. Aquí sí que puc concretar que d’això fa 
quasi 8 anys. Érem en una comissió. Més enllà de 
les felicitacions rebudes i d’un bonic detall per part 
de tots els seus membres, ell em va sorprendre 
anomenant, espontàniament i sorprenentment, l’Alícia, 
filla adoptiva de PIMEC Tarragona. Sempre que 
ens trobàvem i xerràvem no marxava sense abans 
preguntar-me per la fillola de PIMEC.
Malauradament, en aquestes converses sempre sortia 
un altre tema. La salut. I quan dues persones, quan es 
troben, sempre treuen el tema de la salut, sobretot 
quan es tracta de la d’un d’ells, senyal que alguna cosa 
va malament. Penso que érem molts els que li ho 
dèiem, que havia de reposar, d’afluixar, de passejar per 

la platja, de prendre-s’ho d’una altra manera. Però ell 
no podia parar. Era actiu. Havia de ser-hi.
Sempre hi va ser. Sempre va estar al capdavant, del 
comerç especialment. I no hi podia renunciar. I hi va 
ser per defensar els interessos dels empresaris, de les 
empreses, dels negocis, dels comerciants... que ningú 
ho confongui.
Els esdeveniments ens van acabar posant en plans 
diferents, però sense cap mena de dubte, aquells anys 
van ser inoblidables, com tu, com les experiències 
viscudes, les dificultats salvades, les discussions 
inacabades, les comissions fins les deu de la nit, les 
fites assolides, com tu... Mai t’oblidarem Rafel, mai.

Rafel Tatay 
i Duran

Mor l’expresident 
de la CEOE, José 
María Cuevas
José María Cuevas, expresident de la Confederació 
Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i 
president d’honor d’aquesta entitat, va morir el passat 
27 d’octubre a causa d’un edema pulmonar. Tenia 73 
anys, estava casat i era el pare de quatre fills.
Després de 23 anys al capdavant de la patronal, 
Cuevas va deixar el càrrec com a màxim dirigent 
el 14 de febrer de 2007 per problemes de salut. 
Gerardo Díaz Ferrán en va ser el substitut. 
Va arribar a la presidència de la CEOE el 1984 en 
substitució de Carles Ferrer Salat. La seva vinculació 
amb la patronal, però, es remunta al 1977, any en 
què va ser constituït aquest òrgan de representació 
empresarial. 
Era llicenciat en Dret per la Universitat Complutense 
de Madrid i diplomat en Alta Direcció d’Empresa 
per l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa (IESE) 
de la Universitat de Navarra. Dins de l’empresa 
privada, Cuevas va ser president de Vallehermoso i 
de 21 Invest, director general de Sarrió, vicepresident 
i conseller del Grup Viscofán, conseller d’Iberpapel, 
de Reno de Medici i de Renta 4, i vicepresident del 
Consell Superior de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació d’Espanya, entre altres càrrecs.

Josep Joaquim Sendra
President de PIMEC Tarragona

Les tres entitats han signat un acord per tal 
que les petites i mitjanes empreses catalanes 
puguin minimitzar els riscos en les seves 
operacions internacionals i disposar de millor 
finançament. Aquestes pimes també podran 
comptar amb informació més completa i 
actualitzada sobre els mercats exteriors, 
i obtindran formació per poder sortir a 
aquests mercats amb més probabilitats d’èxit.

Aquest acord s’ha gestat en el si de la Comissió 
Internacional de PIMEC, de la qual formen part 
“la Caixa” i CESCE. La patronal va detectar les 
necessitats de les pimes en els seus processos 
d’internacionalització, i el clima favorable entre els 
membres de la Comissió va fer possible aquest 
conveni. 

L’acord, que impulsarà la detecció de nous mercats on 
les pimes podran comercialitzar una part significativa 
de la seva producció, ha estat signat pel director 
general de “la Caixa”, Joan Maria Nin, el director 
general del CESCE, Joaquín de la Herrán, i el president 
de PIMEC, Josep González.

Condicions preferents 
PIMEC s’ha compromès a difondre el conveni entre 
els seus associats, i a organitzar unes jornades de 
formació en què també participaran les altres dues 
entitats. A més, la patronal obre aquest acord a 
totes les petites i mitjanes empreses, les quals es 
podran beneficiar de condicions favorables dirigint-
se a qualsevol de les 13 delegacions que PIMEC té 
repartides per tot el territori català.

CESCE oferirà en condicions preferents, a les 
empreses associades a PIMEC, una pòlissa global 
de cobertura de risc per a les exportacions. A més, 
posarà a la seva disposició un servei d’informació 
financera i de base de dades d’empreses d’altres 
països. 

Per la seva part, “la Caixa” oferirà condicions 
preferents en els productes i serveis relacionats 
amb el comerç exterior, com ara les transferències 
internacionals, els crèdits documentaris, les remeses 
d’exportació, les cobertures de canvi de divisa i, 
especialment, una línia de facturatge internacional, 
un producte dissenyat per a aquelles empreses que 
vulguin cobrir el risc d’insolvència dels seus clients, i 
també per poder anticipar les seves vendes a termini.

PIMEC, “la Caixa” i CESCE 
impulsen la internacionalització 
de les pimes catalanes

“PIMEC s’ha compromès 
a difondre el conveni 
entre els seus associats, 
i a organitzar-ne unes 
jornades de formació”

“L’acord s’ha gestat 
en el si de la Comissió 
Internacional de PIMEC, 
de la qual formen part
«la Caixa» i CESCE”

Rafael Tatay i Duran, expresident de PIMEC  Tarragona

Josep González, Joan Maria Nin i Joaquín de la Herrán
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Modificar la Llei contra la morositat

Enric Querol, adjunt a Presidència i membre de 
la Junta Directiva de PIMEC, ha rebut la medalla 
President Macià, que atorga el Govern de la 
Generalitat a aquells empresaris i treballadors que 
s’han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit 
d’iniciativa en el treball, i que han contribuït a l’impuls 
de l’economia catalana.
Enguany, el Govern ha concedit vint-i-dues medalles 
a 22 persones, i la placa al treball President Macià 
2008 a 7 empreses, entitats i organismes amb seu a 
Catalunya. 
La concessió d’aquests guardons és oberta a qualsevol 
persona o entitat, sempre que hagi estat proposada 
per un dels departaments de la Generalitat o a 
instància d’una persona o entitat que desenvolupi 
activitats empresarials, sindicals, socials o d’altres 
similars. PIMEC ha proposat Enric Querol per la 

seva llarga carrera en l’àmbit laboral i empresarial 
i, per damunt de tot, per la seva gran contribució a 
l’associacionisme empresarial de la pime catalana.
Enric Querol va crear la Patronal de Gavà juntament 
amb altres empresaris al 1974, arran de les fortes 
protestes i vagues d’aquells temps, tot i que va ser una 
organització clandestina al municipi fins al 1977, any en 
què es va constituir legalment. També va ser un dels 
fundadors de SEFES, la patronal del Baix Llobregat, 
al 1976, a la qual s’integrava dos anys més tard la 
Patronal de Gavà.
Enric Querol també ha estat un dels impulsors de la 
industrialització d’aquesta comarca. Des de fa molts 
anys, col·labora amb constància, dedicació i esperit 
d’iniciativa per fer arribar la veu de les pimes a totes 
les instàncies del país. 

Enric Querol 
rep la medalla 
President Macià 
2008

Amb aquesta recepta, el conseller d’Indústria, 
Universitats i Innovació, Josep Huguet, posava 
títol a la conferència que va pronunciar a 
la seu de PIMEC a Barcelona. Més de 150 
empresaris i empresàries van escoltar-lo 
atentament, en una narració que puntualitzava 
les claus en què s’havia de basar l’empresariat 
català per combatre les dificultats de la crisi 
en la qual estem immersos.

Josep González, president de PIMEC, va assenyalar 
la importància de la innovació com a factor clau i 
determinant per al futur econòmic del nostre país: 
“La innovació, la recerca i el desenvolupament en les 
nostres empreses millora la seva competitivitat, per 
això cal intensificar les inversions tant des del sector 
públic com del privat”. El president de PIMEC iniciava 
amb aquestes paraules la conferència” Per sortir de 
la crisi: indústria i innovació”. Segons Josep González, 
“malauradament el ministeri de Ciència i Innovació 
ha retallat els pressupostos en R+D+I destinats 
específicament a les pimes a causa de la conjuntura 
econòmica”, i es preguntava: “si la innovació és el 
factor clau perquè Catalunya pugui tenir futur, com 
ens en sortirem de la crisi si retallen la inversió en 
aquest camp?”.
“Els empresaris estan desanimats per aquesta crisi, 
perquè el finançament continua sense arribar a les 
pimes –va assenyalar Josep González.–“Per molt que 
des de PIMEC fem tot el que és a les nostres mans, 
denunciant la llei de morositat, confeccionant el decàleg 
i difonent els instruments financers a l’abast de la pime, 
necessitem l’ajuda de l’Administració –va reclamar 
el president de PIMEC–. Tot i que hi ha motius per a 
l’optimisme: la inflació va a la baixa, els tipus d’interès 
han disminuït, els carburants s’han abaratit...”. Josep 
González va considerar que l’ampliació de crèdits de 
l’ICO per a les pimes era una bona mesura, i va insistir 
en el fet que l’IFC podria fer el mateix.

Tallar les ales
Responent a la incertesa actual que viuen els 
empresaris, Josep Huguet va denunciar el centralisme 
del Govern en la gestió de recursos per a la innovació, 
i va lamentar la paralització dels programes estatals 
d’R+D, el Consolider i el Cènit. “Catalunya serà 
novament la més perjudicada –va assenyalar el 
conseller– perquè una de cada quatre empreses 
innovadores és catalana, i tot i que el Govern català ha 
fet un esforç inversor molt gran en aquest sentit, ens 
tallen les ales quan el vent ens va en contra”. 
El conseller va donar la seva visió general sobre la crisi 
actual, i va remarcar que “caldria un segon Pacte de la 
Moncloa” i que “és necessària una concertació social 
entre patronals i sindicats per parlar de l’absentisme, la 
flexiseguretat i la garantia de qualificació professional”. 
La conselleria aposta per mesures estructurals, 
a mig i llarg termini, perquè “la política industrial 
no s’improvisa”. En aquest sentit, el conseller va 
enumerar diversos organismes i programes, com la 
reestructuració del Cidem i el COPCA, que ha donat 
lloc a ACC1Ó, l’ACI, l’AVANÇSA, el pla pilot pimes 
automoció, el pla d’internacionalització del turisme, o 
els incentius a les pimes comercials. 
En el present i en el futur, Josep Huguet va destacar la 
importància de la formació, i els reptes que planteja 
el recentment signat Pla Nacional per a la Recerca i 
la Innovació (PNRI), sobre el qual va comentar que 
“Catalunya no pot aspirar a ser competitiva en tots 
els àmbits, ha de focalitzar en quins sectors vol jugar a 
primera divisió”.

La indústria avui
Josep Huguet va puntualitzar també que “no 
podem aspirar a tenir una societat amb els serveis 
d’una socialdemocràcia avançada sense tenir una 
indústria moderna, forta i desenvolupada”. Segons el 
conseller, la indústria catalana ja ha fet els deures en 
internacionalització i innovació, i ara els canvis s’han 
de donar a conèixer perquè la indústria recuperi el 
prestigi.
El conseller va cloure la conferència amb un missatge 
a les pimes: “han d’estar disposades a afrontar canvis, a 
revisar el seu model de negoci, a internacionalitzar-se, 
a innovar, a formar els seus treballadors...”.

PIMEC ha confeccionat unes propostes per millorar 
la Llei 3/24 sobre les mesures contra la morositat, 
demanant sobretot que es redueixi el termini 
de pagament entre empreses fins als 30 dies i, 
excepcionalment, als 60 dies computables a partir 
de la data d’emissió de la factura. També proposa 
que se simplifiquin els procediments per procedir 
judicialment al cobrament de deutes de menys de 
20.000, i que la llei de l’IVA permeti a les empreses 
recuperar l’impost en el cas de factures incobrables.
La patronal ha mantingut diversos contactes amb 
partits polítics per fer arribar aquestes propostes 
per modificar la llei. El darrer ha tingut lloc a principis 
d’aquest mes amb Josep Sànchez Llibre, diputat 
del Congrés per CiU i portaveu del grup català 
a la Comissió d’Economia i Hisenda del Congrés. 
Durant la reunió, els representants de PIMEC, Joan 
Buscà, president de la Comissió Economicofiscal, i 
Fran de la Torre, director de Consultoria Estratègica, 
Finançament i Innovació, van explicar a Josep Sánchez 
Llibre la necessitat de modificar la llei que regula la 

lluita contra la morositat i li van lliurar les propostes 
de la patronal perquè el grup parlamentari de CIU les 
presentés en el Congrés com a esmenes a la llei de 
morositat espanyola. 
Precisament, el president del Govern central acaba 
d’anunciar que assumeix modificar la llei sempre que 
sigui en el context de la revisió que duu a terme la 
Comissió Europea. 
A la reunió amb Josep Sánchez Llibre també hi van 
assistir Charo Andersen, d’Andersen & Andersen, 
i Emili Barba, d’ACESBA, amb la intenció que les 
empreses de diferents sectors puguin traslladar les 
conseqüències de la manca d’una llei que controli la 
morositat i els terminis de pagament.
Finalment, i fruit del treball de PIMEC, l’únic agent 
social que ha defensat i treballat perquè hi hagi una 
reforma de la Llei de morositat, s’obre una via sòlida 
perquè aviat la llei de morositat espanyola elimini els 
seus punts febles, i les pimes del nostre país no pateixin 
més els greuges que ara suposa l’esmentada llei. 

Per sortir de la 
crisi, indústria 
i innovacióEnric Querol, a segona fila, quart per l’esquerra
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Competim 08: 
cooperar 
per créixer

El tema de l’actual edició ha estat la cooperació 
empresarial, sintetitzada en el títol de la jornada: 
Cooperar per créixer.
La cooperació entre empreses és un fenomen que 
s’ha donat sempre. Des dels anys 80 ençà en parlem 
més: la globalització que s’ha anat imposant en el 
sistema econòmic ha provocat modificacions, a 
vegades sobtades, en l’entorn en el qual les empreses 
desenvolupen la seva activitat. 
En teixits de pimes com el nostre, hi ha molt poques 
empreses amb prou recursos per configurar la 
seva cadena de valor amb absoluta independència. 
L’objectiu de les ponències, tallers i la taula rodona 
que van tenir lloc era facilitar la reflexió sobre la 
cooperació en relació als diferents elements de 
competitivitat de l’empresa: internacionalització, 
innovació, relacions amb l’administració...

Xavier Cuadras, professor d’Economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, i a continuació, Joan Rosàs, 
director d’Institucions Financeres Internacionals de 
“la Caixa”, van emmarcar els treballs de la jornada 
en la complexitat de la crisi actual, sintetitzant 
amb claredat els orígens i les conseqüències de les 
múltiples crisis que patim.

El 23 d’octubre es va celebrar 
a Girona la jornada “Competim 
08”. Amb més de 350 inscrits, 
aquesta jornada, a dir de molts 
empresaris, es consolida com una 
de les trobades de referència 
anual de la societat empresarial a 
les comarques de Girona.

Visió personal de la globalització
Amb la seva intervenció, el professor Pankaj 
Ghemawat, de l’IESE, va aportar la seva visió personal 
de la globalització, que suposa un contrapunt a 
l’opinió generalitzada que vivim en un món pla i 
sense fronteres. Són opinions que podem trobar en 
el seu llibre Redefining Global Estrategies. Crossing 
borders in a world where differences still matter. A 
més, ofereix uns esquemes conceptuals, formulats en 
acrònims com ara el model de distàncies CAGE o 
com disposar d’una estratègia global aplicant un check 
list que configura la paraula BUILD. Acrònims que no 
desvelem per suscitar-ne la lectura. Una lectura que 
a molts els farà perdre la por, si és que en tenen, al 
fenomen de la globalització.

Finalment, en un decidit exercici de cooperació, es va 
acollir amb satisfacció un grup de més de cinquanta 
d’empreses franceses, amb l’objectiu de trobar vies de 
col·laboració empresarial i institucional per créixer i 

compartir experiències en aquests moments en què 
la cooperació, la unitat del món empresarial, segur que 
serà un element positiu més per superar la crisi.

Patronals franceses
Cal destacar la participació de les patronals franceses, 
especialment de la Confédération Genérale de la 
Petite et Moyenne Entreprise (CGPME) i d’altres 
organitzacions patronals amb les quals PIMEC 
coopera en diferents organismes internacionals, com 
la UPE66, així com representants nacionals del MEDEF. 
Cooperació que, de ben segur, tindrà la seva 
continuïtat en el treball conjunt als fòrums 
internacionals en els quals coincidim, com l’UEAPME, i 
en projectes bilaterals d’interès comú per a les nostres 
empreses associades.
Un cop més, des d’aquestes línies volem agrair a 
les institucions i empreses que han fet possible la 
jornada, molt especialment a “la Caixa”, ACC1Ó, la 
Casa de Catalunya a Perpinyà, el grup CESCE, Fòrum 
Carlemany i l’empresa ICNITA.

“Pankaj Ghemawat, de l’IESE, 
va explicar la seva visió personal 
de la globalització al Competim”

“Com a exercici de 
cooperació, es va acollir 
amb satisfacció un grup 
de més de cinquanta 
empreses franceses, amb 
l’objectiu de trobar vies de 
col·laboració empresarial i 
institucional”
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Com a eina suplementària s’ha 
habilitat un diagnòstic econòmic i 
financer per a les pimes catalanes 
via web.

PIMEC ha confeccionat l’Anuari de la pime 
catalana 2008, centrat en el coneixement 
quantitatiu de les petites i mitjanes empreses.  
Aquest document ofereix informació del 
període 2002-2006, amb un elevat nivell 
de desagregació sectorial, per grandària 
d’empresa i territorial, que permet extreure 
conclusions en relació als canvis que s’estan 
operant en la nostra economia, fruit del 
procés de globalització i de l’evolució dels 
diferents sectors productius.

L’altre capítol de l’Anuari analitza la contribució de 
la pime al creixement de l’economia catalana, i el 
paper que juguen els diferents col·lectius que integren 
el nostre teixit empresarial. Entre els aspectes més 
destacats, la constitució de 60.000 empreses noves 
entre 2002 i 2006, que significa que Catalunya té 
un 12,7% més de pimes. També han augmentat el 

nombre de treballadors en un 11,6%, però, en canvi, la 
productivitat es manté completament estancada, amb 
un augment anual de només el 0,2%”. 
Un altre tema rellevant és l’estructura del passiu de 
les pimes catalanes. Els baixos tipus d’interès van fer 
que el deute a llarg termini es situés en un 19,4% al 
2006, tres punts més que el 2002. El deute a curt 
termini al 2006 era d’un 42,4%, i els fons propis, 
un 38,2%. A més, la crisi ha sorprès les pimes amb 
una ràtio d’endeutament creixent. Al 2006, la seva 
estructura de passiu remunerat situava l’apalancament 
en el 57,6%. Aquesta situació d’endeutament ha fet 
vulnerables les pimes en l’actual situació de restricció 
creditícia.
Un altre punt destacat és que el VAB generat per les 
pimes catalanes ha augmentat un 12,7% entre 2002 
i 2006, mentre que el del total d’empreses ho va fer 
fins a un 12,3%. 

Autodiagnòstic
PIMEC posa a l’abast de les pimes catalanes una eina 
d’autodiagnòstic via web, d’accés i complementació 
fàcil, que permet avaluar la seva situació econòmica 
i financera, tot comparant-la amb la d’empreses 
del mateix sector i de dimensió semblant. Amb els 
comptes anuals s’emplena un formulari de forma molt 
pràctica, amb un temps estimat màxim de deu minuts. 
S’obté un posicionament relatiu pel que fa a les 
empreses del mateix sector i dimensió en relació a la 
rendibilitat, productivitat i solvència per a l’any 2006.

L’ÍNDIA: UN PAÍS 
DE PRESENT PER A 
PROJECTES DE FUTUR 

La internacionalització de les empreses era 
considerada, fins fa ben poc, com un mitjà per guanyar 
un benefici addicional, però en cap cas com una 
exigència per mantenir la competitivitat. Actualment, 
moltes empreses han entès que els processos 
d’internacionalització són una exigència, no només 
per incrementar el benefici, sinó per mantenir la 
productivitat i assegurar la competitivitat. En aquest 
sentit, els processos d’internacionalització poden 
comportar una sèrie d’avantatges per a les empreses, 
com poden ser : accedir a nous mercats, seguir els 
nostres clients actuals en nous mercats i defensar 
les relacions existents, accedir a noves fonts de 
competència, identificar la competència i operar d’una 
manera més eficient i, en darrer terme, globalitzar l’estructura de costos.

Diferents analistes coincideixen a assenyalar l’Índia 
com un dels països amb un major potencial de 
creixement econòmic en termes absoluts durant 
els propers anys, i un dels majors mercats mundials. 
El país compta amb una població de 1.094 milions 
de persones, i es preveu que a l’any 2025 la classe 
mitjana arribi als 583 milions de persones, l’equivalent 
al 41% de la població. La renda mitjana disponible 
es triplicarà durant les properes dues dècades. El 

L’Índia és un dels mercats mundials més grans i amb més potencial de 
creixement durant els propers anys, que ofereix grans oportunitats a les 
pimes catalanes en molts sectors i, de manera especial, en components 
d’automoció, construcció, biotecnologia, TIC, medi ambient i energies 
renovables. Des de mitjans de 2007, PIMEC disposa d’un dispositiu 
específic per a l’Índia, format per tècnics especialitzats, que ha atès més de 
80 empreses. Per a l’any 2009, el Departament Internacional de PIMEC 
es proposa donar un major impuls a les actuacions a l’Índia, informant i 
assessorant més de 100 empreses.

“Els processos 
d’internacionalització són 
una exigència per mantenir 
la productivitat i assegurar 
la competitivitat”

Font: Pimec a partir de dades de SABI.
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darrer any, les inversions estrangeres directes a 
l’Índia han experimentat un augment del 259%. En 
paral·lel, l’Índia esdevindrà una de les potències 
econòmiques més destacades en els propers 
decennis. Des d’aquesta òptica, es presenta com un 
mercat ple d’oportunitats per a les pimes, tant pel 
que fa a l’exportació i la importació, com també a 
les implantacions productives mitjançant la creació 
de filials o joint-ventures. Cal destacar sectors que 
són d’especial interès, amb un fort potencial de 
creixement: biotecnologia, tecnologies de la informació 
i la comunicació, energies renovables, medi ambient, 
construcció i components d’automoció.

Pla Índia 2007-2010
Per tal de facilitar l’accés a l’Índia de les pimes, s’ha 
creat el Pla Índia 2007-2010, que té els següents 
objectius: 
-  Sensibilitzar i informar les pimes
-  Oferir serveis d’assessorament i acompanyament 
per a la realització de projectes empresarials. 
Per desenvolupar aquests objectius, PIMEC compta 
amb un equip tècnic especialitzat que es troba a 
l’Índia, i amb un equip tècnic de suport a Catalunya.
L’any 2007 vàrem posar en marxa el pla d’actuació 
a l’Índia, que va consistir en l’organització de 
conferències sobre el país, jornades individuals amb el 
nostre especialista a l’Índia i missions empresarials. 

Més de 80 empreses
Aquestes actuacions ens han permès informar, 
aconsellar o acompanyar més de 80 empreses. Entre 
els projectes realitzats, podem destacar la creació 
de joint-ventures amb empreses índies, la recerca 
de proveïdors i subcontractistes, implantacions 
productives i agendes de negoci.
Atesa la importància estratègica de l’Índia i el seu 
potencial econòmic, per a l’any 2009 el Departament 
Internacional es planteja impulsar les actuacions 
augmentant el nombre de jornades informatives 

individuals i col·lectives, i la realització de projectes 
que permetin incrementar la relació comercial i 
l’activitat empresarial de les pimes catalanes en aquell país.

“PIMEC compta amb un 
equip tècnic especialitzat 
que es troba a l’Índia, i 
amb un equip tècnic de 
suport a Catalunya”

“Durant el darrer any les 
inversions estrangeres 
directes a l’Índia han 
experimentat un augment 
del 259%”

Entrevista a David Giménez, 
director de l’Àrea de Serveis de 
PIMEC

PIMEC ha desenvolupat al llarg dels 
anys l’Àrea de Serveis, una estructura 
multidisciplinar, amb experts propis de 
gran competència professional que aporten 
solucions a tots els àmbits de l’empresa. 
En aquests moments difícils, les pimes 
poden comptar amb el suport dels més de 
60 especialistes de la patronal que, amb 
el seu coneixement de les necessitats i 
problemàtiques de les pimes les orienta, 
contribuint així activament a una consolidació 
dels fonaments de l’empresa que afavoreixi el 
seu creixement i la seva competitivitat. Aquest 
és un dels principals objectius de la missió de 
PIMEC.

Quin és el model de serveis que PIMEC ofereix als 
seus associats?

El model patronal de PIMEC sempre s’ha diferenciat 

dels altres per creure fermament en acompanyar a 
l’empresa, i al llarg dels anys ha anat consolidant una 
estructura d’experts que donen servei de manera directa 
i especialitzada. Són més de 60 professionals que formen 
part de l’estructura pròpia interna de l’entitat i que, per 
tant, coneixen a fons la missió de PIMEC i les necessitats 
de les empreses del nostre país. Estem convençuts que 
amb aquest suport contribuïm activament al creixement i 
a la competitivitat de les pimes.

Com pot PIMEC ajudar les pimes en aquesta 
conjuntura?

La conjuntura econòmica actual ha debilitat 
moltes pimes. La patronal pot contribuir a iniciar, 
redirigir o potenciar qualsevol àmbit de l’empresa, 
perquè abracem tots els aspectes clau; aspectes 
importantíssims per superar aquests moments difícils 
que hem assenyalat en el decàleg que ha confeccionat 
la patronal. Els departaments Jurídic i laboral i de 

Consultoria de RH estan ajudant a gestionar plantilles; 
el departament Internacional està donant suport a 
la diversificació del negoci, a la internacionalització... 
Orientem en finançament, en innovació, en 
replantejaments de negoci, proporcionem formació de 
valor...Tots i cadascun d’ells estan pensats per reforçar 
les pimes en qualsevol moment del seu cicle de vida.

I com sap un empresari què és el que cal reforçar?

L’objectiu final de PIMEC és impulsar el creixement 
de l’empresa. La nostra filosofia se centra en el cercle 
virtuós. Hi ha quatre estaments dins l’empresa: el 
primer és la capacitat. Sense aquest és impossible 
assolir els posteriors, i aquí la selecció de personal, 
la formació, l’estrangeria, entre altres, són aspectes 
que ajuden a fer-ho possible. El segon estament és la 
innovació, en el qual l’acompanyament del departament 
de consultoria estratègica, la internacionalització i 
les noves tecnologies són un suport òptim. Quan la 
pime assoleix el segon estament, lluita per l’eficiència, 
i diversos serveis com els avantatges de contractació 
en economies d’escala, l’assessorament en finançament 
i la gestió de subvencions seran una bona ajuda. Tanca 
el cercle, el quart i últim estament, el creixement de 
la pime. Només assolint el cercle virtuós l’empresa 
aconseguirà el seu objectiu final i donarem sentit 
a la nostra tasca com a PIMEC, ajudant les nostres 
empreses i contribuint, així, activament al seu 
creixement i a la seva competitivitat.

Els serveis de PIMEC 
donen suport a les pimes 
en moments difícils

“Ara més que mai, contribuïm 
a iniciar, redirigir o potenciar 
qualsevol àmbit de l’empresa”
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La Comissió de Turisme de PIMEC ha signat un conveni 
de col·laboració amb Editur Ediciones Turísticas, un 
grup editorial de reconegut prestigi en el sector turístic 
per la seva professionalitat i exactitud en les seves 
informacions.

Editur es dedica a la publicació de revistes 
especialitzades en continguts relacionats amb l’oci i el 
turisme. Aglutina, per tant, entre els seus lectors, tots els 
professionals que desenvolupen una activitat en aquest 
sector, així com a totes les administracions que tenen 
competències en matèria de turisme. Les revistes que 
publica Editur tenen un gran reconeixement en el sector 
turístic català i d’arreu d’Espanya.
L’acord ha estat signat per Miquel Vila, president i 
conseller delegat d’Editur, i Jaume Marimon, president 
de PIMEC Turisme. A partir d’aquest conveni, els socis 
de PIMEC gaudiran de diversos avantatges, i la patronal 
disposarà d’un nou canal de comunicació de gran 
potencial per als nostres associats, ja que permetrà 
donar a conèixer els interessos i les preocupacions del 
sector que representa i alhora informar puntualment de 
totes les novetats del món del turisme.

Editur, un 
nou canal de  
comunicació 
per a PIMEC 
Turisme

Al centre, Miquel Vila i Jaume Marimon, acompanyats de diversos 
membre de les parts signants

El president de PIMEC Turisme, Jaume Marimon, ha 
estat guardonat per l’impuls del turisme a la setena 
edició dels premis Lleidatur 2008. Més de 300 
persones del sector turístic lleidatà han assistit a 
aquest lliurament de premis, que atorga el Patronat 
de Turisme de la Diputació i que reconeix el treball 
de persones, empreses i entitats que estan al servei 
de la promoció, l’impuls i el desenvolupament del 
sector turístic a Lleida. 
Jaume Marimon, president de PIMEC Turisme des 
d’abril de 2006 i antic president de PIMEC Lleida, va 
destacar, en el transcurs de l’acte, la importància de 
l’associacionisme en el sector turístic i va demanar a 
les administracions que alliberin els empresaris “de 
tantes obligacions econòmiques”. 
Els vuit premiats van coincidir, en els discursos 
d’agraïment, que allò que els ha impulsat a despuntar 
en la feina feta és el seu sentiment d’arrelament a 
Lleida.

Jaume Marimon 
és guardonat 
per l’impuls 
del turisme

Els Prínceps d’Astúries i el ministre de Treball, 
Celestino Corbacho, van presidir el 30è aniversari de 
la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, que 
es va celebrar al Museu de la Tècnica de la capital de 
la comarca del Bages. Els prínceps van ser rebuts per 
l’alcalde de Manresa, Josep Camprubí; el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat 
de Catalunya, Josep Huguet; i el president de la Unió 
de Botiguers i Comerciants de Manresa, Xavier 
Lanza. També van assistir a l’acte el vicepresident de 
PIMEC, Vicenç Mauri; el president de PIMEC Comerç, 

Alejandro Goñi; i el president de PIMEC Comerç 
Catalunya Central, Jaume Torres. El  Príncep Felip 
va felicitar l’associació comercial pels trenta anys 
d’”esforç i treball ben fet”, una feina “intensa” -va 
subratllar- que “ha contribuït  a  reforçar  l’esperit 
emprenedor de la ciutat, estimulant la iniciativa i 
la capacitat de crear riquesa i llocs de treball”, i 
destacant “l’excel·lent servei al ciutadà i la projecció 
positiva de la imatge de la ciutat”.

30è Aniversari 
de la Unió de 
Botiguers i 
Comerciants 
de Manresa

El 30 d’octubre l’alcalde 
de Barcelona, Jordi 
Hereu, i el tercer tinent 
d’alcalde, Jordi William 
Carnes, varen signar 
amb el president del 
Consell de Barcelona de 
PIMEC Comerç, Andreu 
Llargués, el document 
“El comerç de Barcelona 
davant l’actual situació 

de crisi”. Aquest document inclou les iniciatives i 
mecanismes de progrés per reforçar i donar suport 
al sector del comerç. Entre les diferents propostes 
d’intervenció i línies d’actuació hi ha afrontar la crisi 
com a oportunitat de reestructuració i millora del 
comerç, donant suport a l’activitat comercial com a 
creadora de llocs de treball i afavorint la qualitat de 
vida, i potenciant la dignificació del sector comercial, 
un dels puntals de l’economia de la ciutat; incentivar 
el consum per mitjà de diverses campanyes de 
promoció, fomentant, per exemple, l’actual campanya 
de Nadal per tal de donar confiança i estimular el 
consum i, així, contribuir a evitar la paràlisi del sector 
i l’increment de la insolvència i els tancaments. És 
important donar una imatge de comerç eficient i 
innovador adaptat a les noves realitats, i reflexionar 
sobre la inflació i les mesures per afrontar-la, 
incorporant les mesures contra la inflació a les 
polítiques del sector.
Aquest document també inclou el Pla de 
remodelació dels mercats de la ciutat. L’Ajuntament 
continuarà renovant els mercats amb l’objectiu de 
millorar la viabilitat econòmica dels negocis existents 
i futurs a la xarxa de mercats, incrementant el seu 
fons de negoci gràcies a les agrupacions d’activitats 
comercials, la concentració de titularitats i la 
introducció de nous operadors.

Jordi Hereu i 
Andreu Llargués 
signen contra
la crisi

Jaume Marimon, segon per la dreta
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La delegació de PIMEC Vallès Oriental i l’ajuntament 
de Cardedeu han organitzat la conferència “El 
finançament en temps de crisi” a càrrec d’Artur Mas, 
cap de l’oposició i president de Convergència i Unió. 
Mas va fer una anàlisi de la situació crítica que travessa 
l’economia i va exposar algunes de les propostes que, 
des del seu grup polític, han presentat al Parlament de 
Catalunya i al Congrés de Diputats a Madrid. Segons 
Mas,“l’ocupació, la morositat, la inversió en obra 
pública i la fiscalitat són els quatre eixos necessaris per 
redreçar l’economia”. La proposta convergent passa 
per un augment de les bonificacions per als contractes 
de treball, una reducció de l’impost de societats i 
l’establiment d’una moratòria per als impostos que 
han de pagar les empreses. 

Per altra banda, el president de PIMEC Vallès Oriental, 
Vicenç Paituví, va incidir en la necessitat d’afrontar 
solucions de finançament per a les pimes catalanes. 
L’acte, celebrat al centre cultural de Cardedeu, 
va reunir tres-centes persones, la majoria d’elles 
representants del teixit empresarial de la comarca. 
L’alcaldessa de Cardedeu, Calamandra Vila, va cloure el 
col·loqui econòmic.

“Finançament 
en temps de 
crisi”, conferència 
d’Artur Mas a 
PIMEC Vallès 
OrientalLa comissió de PIMEC Vallès Occidental s’ha reunit 

amb el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, Joaquim Nadal, per demanar que les obres 
d’infraestructures previstes a la comarca s’executin 
sense demora. La comissió vallesana vol que es 
doni l’empenta definitiva per engegar les obres 

necessàries al territori i així donar confiança i il·lusió 
als empresaris de la comarca. La ronda del Vallès, el 
vial est de Ripoll, la via interpolar sud, el túnel viari 
d’Horta, la línia de ferrocarrils Terrassa-Sabadell-
Granollers i un nou model de l’aeroport de Sabadell 
són les obres més prioritàries, segons la comissió.
Martí Puig, president de PIMEC Vallès Occidental, 
destaca que la creació de les infraestructures és 
clau per a les pimes: “Només així les pimes poden 
apostar per la innovació, la internacionalització, 
el medi ambient i la responsabilitat social”. Puig 
també ha assenyalat que “darrere de Collserola hi 
ha vida”, i que aquesta comarca vol aprofitar el fet 
que Barcelona és a l’altre costat, “però per fer-ho és 
necessari tenir un flux ràpid d’infraestructures”.
Durant la reunió, Nadal va lliurar als membres de 
la comissió un document que defineix totes les 
actuacions previstes per dotar la comarca d’una xarxa 
d’infraestructures de mobilitat integrada i moderna.

PIMEC Vallès 
Occidental es 
reuneix amb el 
conseller Nadal

Al carrer de Baix de Falset es troba la nova 
delegació de PIMEC, que va ser inaugurada 
el passat mes d’octubre. L’acte va comptar 
amb la presència del president de PIMEC 
Priorat, Carlos Roda; del president de PIMEC, 
Josep González; la subdelegada del Govern a 
Tarragona, Teresa Pallarès; el vicepresident 
del Consell Comarcal, Joan Carles García; i 
l’alcalde de Falset, Jesús Torralba. Ja són cinc 
les delegacions de la patronal a la província 
de Tarragona.

Amb aquesta nova delegació, la patronal fa un pas 
endavant en el compliment d’un objectiu que és 
prioritari i que s’està desenvolupant amb la creació 
de delegacions comarcals, tal com va explicar Carlos 
Roda: “amb la constitució de PIMEC Priorat, en 
essència, s’està apropant als autònoms i als micro, 
petits i mitjans empresaris una eina, la patronal, que 
ens ajudarà en l’èxit empresarial i, per què no, a 
contribuir a la millora de les condicions de vida de 
la comarca”. Roda també va destacar que la missió 
de la patronal és ser present en la defensa dels 
interessos de les pimes i interlocutar amb les diferents 
administracions “des de la independència política 
i amb un clar compromís pel benestar del nostre país”. 
Per al president de PIMEC Priorat, que la patronal 
tingui una delegació comarcal dirigida per una 
comissió executiva prioratina aporta quelcom de 
nou: “Volem situar el món empresarial de la nostra 
comarca en l’avantguarda de les millores per la 
competitivitat de les pimes, estar informats de primera 
mà i participar activament en tots aquells temes que 
suposen reptes empresarials importants”. 

La Comissió Executiva de PIMEC Priorat està 
formada per deu empresaris representatius de tots 
els sectors econòmics presents a la comarca. La 
comissió prioratina ja s’ha plantejat diferents reptes: 
“La formació és una de les prioritats, perquè a la 
comarca és molt difícil obtenir-ne: sempre ens hem 
de desplaçar a Reus, Tarragona o Barcelona, i del 
que es tracta és de poder fer cursos i jornades 
formatives al Priorat”, assenyala Roda. PIMEC Priorat 
també vol donar suport a l’emprenedoria, superar les 
dificultats de cobertura tecnològica de les empreses 
i promocionar els valors propis de la comarca a nivell 
turístic i dels productes agroalimentaris.
Durant l’acte inaugural, Josep González va destacar 
el cooperativisme al Priorat i va subratllar el bon 
resultat del desenvolupament del sector vitivinícola 
en els darrers anys, un model de recerca, innovació 
i evolució tecnològica. “En pocs anys els seus vins, 
que eren poc apreciats, han esdevingut mundialment 
valorats i reconeguts”.

PIMEC també al Priorat
Ja són cinc les delegacions de la patronal a la 
província de Tarragona

Josep C. García, Jesús Torralba, Josep González i Carlos Roda



TERRITORI

30

FISCALITAT

31

PIMEC Baix Llobregat, el Consell Comarcal i els 
ajuntaments del Baix Llobregat, a instàncies de la 
patronal, s’han tornat a reunir per valorar el Pacte 
per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic de la 
comarca.
Els objectius d’aquest pacte són la plena ocupació 
–amb una millor cohesió social a la comarca–, 
incrementar la competitivitat i la productivitat de 
l’economia, millorar la formació dels treballadors, 
incrementar la participació social, apostar per les 
empreses sostenibles i per la innovació tecnològica 
i, sobretot, millorar les infraestructures i la mobilitat 
del territori. Ramon Pons, president de PIMEC Baix 
Llobregat, destaca com a prioritària una millora en 
la mobilitat i en les infraestructures als polígons 
industrials de la comarca. 
PIMEC Baix Llobregat ha presentat, en el decurs de la 
reunió, un conjunt de propostes per continuar l’entesa 
i així pal·liar l’asfíxia financera de les pimes, la restricció 
del crèdit i el fort augment del nombre d’aturats.
Per això, des de PIMEC Baix Llobregat es proposa 
millorar la mobilitat als eixos comercials, augmentar 
i fomentar els vivers d’empreses, fomentar 
l’associacionisme de les pimes, apostar per les 
inversions en R+D+I, injectar liquiditat al sistema 
i retornar el crèdit a les empreses, racionalitzar la 
despesa pública, aplicar una moratòria de les quotes 
empresarials a la Seguretat Social, apostar per la 
conciliació laboral i familiar, entre d’altres propostes 
per poder fer front a la crisi actual.

PIMEC Baix 
Llobregat impulsa 
el Pacte per 
l’Ocupació 

La delegació de PIMEC Lleida, encapçalada pel seu 
president, Rafael Peris, i el president de PIMEC, Josep 
González, ha visitat la Fira de Sant Miquel a Ponent, 
que enguany celebra la seva 54a edició. 

En el transcurs de la visita a la fira agrària, la 
delegació lleidatana ha coincidit amb el delegat del 
Govern a Lleida, Miquel Pueyo, el qual ha presentat 
la maqueta del futur aeroport de Lleida-Alguaire a 
Josep González i Rafael Peris. També ha explicat els 
detalls de les obres d’aquesta infraestructura, les 
seves previsions de viabilitat i les expectatives que 
està generant a Lleida pel que fa al desenvolupament 
del sector de l’agroindústria, les exportacions i el 
turisme. El president de PIMEC ha assegurat que 
aquesta nova infraestructura “generarà riquesa i nous 
llocs de treball” i que pot representar un nou impuls 
a l’economia lleidatana. 
El delegat del Govern a Lleida s’ha compromès a 
realitzar properament una trobada de la Generalitat 
amb PIMEC per donar-los a conèixer més a 
bastament el projecte, el pla de viabilitat i les gestions 
que s’estan duent a terme amb diferents companyies 
aèries interessades en l’aeroport.

PIMEC amb la 
54a Fira de 
Sant Miquel

La “liquiditat” (tresoreria) per a les empreses 
és com l’oxigen per a tots els éssers vius del 
nostre planeta. Sense oxigen ningú pot viure. 
La cultura empresarial del nostre país s’ha 
fonamentat sempre en recursos financers 
externs. Són poques les empreses que viuen 
dels seus propis recursos. Què hauria sigut 
de les entitats financeres si aquest axioma 
econòmic no hagués estat real? Segurament 
no haurien existit entitats financeres. Ara 
es mostren dures a l’hora d’accedir a les 
peticions de crèdit i de renovar pòlisses per 
superar aquesta crisi empresarial.

Les reaccions polítiques estan 
carregades de bones notícies i 
missatges de bones intencions, 
però sense arribar als fets. 
Els diners no arriben a les 
pimes. Cada dia les empreses 
tanquen, i tanquen “per falta 
de liquiditat” (oxigen). Així 
ha estat durant el 2008. Amb 

un cost de 6.000 milions d’euros, l’Administració 
Tributària està fent arribar a totes les persones 
físiques assalariades i als empresaris autònoms 400 
euros a través d’una “deducció” en l’IRPF-2008, amb 
l’argument d’augmentar la seva “liquiditat”. Quina 
bona idea seria que l’Administració Pública prengués 
la decisió de fer arribar els 29.900 milions d’euros 
aprovant una moratòria d’impostos i de cotitzacions 
a la Seguretat Social de les pimes que, justificadament, 
ho necessitin, davant la negativa documentada de les 
entitats financeres de prestar-los diners.
Mentre aquesta decisió no arriba, el nostre sistema 
tributari actual ofereix la possibilitat d’accedir a una 
“línia de crèdit” directa amb l’Administració Pública 
(Hisenda) mitjançant l’ajornament del pagament 
d’impostos i de les cotitzacions a la Seguretat Social. 
La normativa fiscal permet ajornar els deutes tributaris 
prèvia sol·licitud del contribuent quan la seva situació 
economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, 
efectuar els pagaments en els terminis sol·licitats. 
L’ajornament s’inicia mitjançant una proposta de 
pagament, imports fraccionats o no i terminis. 

Són ajornables tots els deutes tributaris llevat dels 
corresponents a “retencions” i “pagaments a compte”, 
a menys que es pugui justificar suficientment l’extrema 
gravetat de la situació econòmica de l’empresa o 
que es pogués produir un greu deteriorament als 
interessos de la pròpia Hisenda Pública. Aquests 
ajornaments generen un interès de demora que, per 
als anys 2008 i 2009, es fixa en el 7 per cent. Així 
mateix, han d’anar acompanyats de garanties bancàries 
(en aquest cas, l’interès anual és del 5,5 per cent) o, a 
falta d’aquestes, s’accepten hipoteques immobiliàries 
o mobiliàries, penyores, fiances personals o solidàries, 
o qualsevol altra suficient. Des de l’any 2003, es 
dispensa l’obligació d’aportar garanties per imports 
inferiors als 6.000 euros per empresa. Des de l’any 
2008, el Ministeri d’Economia i Hisenda té la facultat 
d’incrementar aquest límit. Des de PIMEC hem 
sol·licitat un increment d’aquest límit. 
La concessió dels ajornaments és discrecional per part 
de l’Administració, tot i que recents declaracions del 
ministre d’Hisenda confirmen l’actitud receptiva que 
tindrà l’Administració Tributària davant la greu situació 
que viuen les nostres empreses. 
El mateix passa amb els deutes amb la Seguretat 
Social. Qualsevol deute de la Seguretat Social pot 
ser ajornat, tret de les quotes d’accidents de treball i 
malalties professionals. L’ajornament s’ha de fer amb 
aportació de garanties suficients per cobrir l’import 
del principal del deute, recàrrecs (si n’hi hagués), 
i l’import dels interessos de demora. Es dispensa 
l’obligació d’aportar garanties quan el total del deute 
ajornable sigui igual o inferior a 30.000 euros o quan, 
essent el deute ajornable inferior a 90.000 euros, 
s’acordi que s’ingressi almenys un terç del deute abans 
que hagin transcorregut 10 dies des de la notificació 
de la concessió de l’ajornament, i la resta en els dos 
anys següents. 
La concessió d’ajornament dels deutes a la Seguretat 
Social reportarà un interès equivalent al tipus d’interès 
legal del diner, que per als anys 2008 i 2009 és del 5,5 
per cent. Si es dispensa d’aportar garanties, el tipus 
d’interès serà el de demora, és a dir, per als anys 2008 
i 2009, del 7 per cent. 

Bancs o Hisenda?

Joan Buscà Ambrós 
President comissió economicofiscal de PIMEC
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Durant el segle XX, tota parella que es 
casava contractava una llista de noces en 
una botiga de parament de la llar. Però 
en els darrers anys els hàbits i els estils 
de vida de la societat catalana i espanyola 
han canviat, i aquesta premissa cada cop 
es compleix menys. Per això Riera va 
decidir diversificar la seva empresa cap a la 
importació, emmagatzematge i distribució 
dels objectes de la llar per tot Espanya, amb 
la representació en exclusiva de les primeres 
marques del sector com Wedgwood, Kosta 
Boda, Orrefors o Silit. Aquesta decisió l’ha 
portat a ser líder en aquest sector, i a millorar 
i créixer.

“Les botigues tradicionals del nostre sector estan 
patint una forta recessió, entre d’altres coses per la 
desaparició de les llistes de noces”, remarca Enric 
Riera, president del Grup Riera. “Moltes empreses 
del sector, capdavanteres en el seu dia, han anat 
desapareixent. Nosaltres ens mantenim perquè som 
molt fidels i professionals, però tenir una botiga al 
detall ja no és un bon negoci”, reflexiona Enric Riera. 
Grup Riera continua tenint les dues botigues a 
Barcelona com a “vaixell insígnia” de l’empresa, però 
realment representen només una part petita del 
negoci. “Ara som, sobretot, importadors exclusius, 
emmagatzemadors i distribuïdors d’una gran quantitat 
de marques del sector. Nosaltres obtenim el producte 
a un preu bàsic, i el distribuïm a tot Espanya”. 

Creure en el futur
A finals dels anys 60, Enric Riera va iniciar una 
nova línia de negoci, conservant la venta al detall: 
la distribució arreu d’Espanya d’articles i productes 
de marques líders mundials. En aquest àmbit de 
l’empresa, els seus clients són altres botigues, grans 
magatzems, i el sector dels cellers i restaurants. 
Però també es dediquen molt a la promoció: 
“proporcionem els articles que surten en els catàlegs 

GRUP RIERA, 
l’encert de la
diversificació

Grup Riera és un grup de petites empreses del sector 

del parament de la llar. Té 80 treballadors.

Neix al 1934 amb una estructura 100% familiar. Els 

fundadors van ser Enric Riera i Piera i Joan Planell i 

Porqueras, oncles de l’actual president, el Sr. Enric Riera 

Armengol. Ells ja venien del sector del vidre i es dediquen 

a la decoració al detall del vidre, amb un producte de 

bastant bona qualitat i molt apreciat, en una època, la 

postguerra, en la qual no existia la importació.

Finalment, Riera s’estableix com a grup de botigues al 

detall.  

Riera Internacional és la branca distribuïdora. La seva seu 

és un magatzem de 6.000 m2 a Castellbisbal.

E. Riera SA és la part d’exposició d’articles. La primera 

botiga es va obrir al Passeig de Gràcia al 1985. Al 2006 

obre al carrer Aragó una botiga de propietat de 1.200m2. 

Actualment  té dues botigues de venda al detall al carrer 

Aragó i a Diagonal.

Avet és una nova línia de botigues, més desenfadades 

i per al dia a dia. Hi ha una botiga a Barcelona, una a 

L’Hospitalet, i una altra a Terrassa. Hi ha la previsió 

d’obrir-ne tres el 2009.

de les entitats bancàries i altres organismes, a més 
d’altres tipus de promocions”. Avui en dia aquesta 
activitat de la distribució és el 90% de la seva 
facturació. 

“En aquell moment vaig creure que era el futur”, 
comenta Enric Riera, que considera que el seu encert 
respon a “la valentia d’un moment determinat, quan 
creus també que el que va bé ara, no hi anirà en un 
futur”. Grup Riera és un exemple de diversificació, tot 
i que el seu president accepta que hi ha branques del 
negoci en què mai s’ha atrevit a entrar perquè li ha 
fet por. “La manufactura. Vaig estar apunt d’associar-me 
amb una fàbrica de vidre i em vaig fer enrere perquè 
la manufactura en el nostre sector crea molts 

problemes. A Europa hi havia una gran quantitat de 
fàbriques de porcellana i ara gairebé no en queda 
cap. La raó és que per manufacturar cal una certa 
quantitat de mà d’obra que val diners, i és clar que 
la de Xina és molt més barata que la d’aquí. La Xina 
o qualsevol altre país del Tercer Món com Indonèsia, 
Tailàndia... I a més, avui en dia la qualitat del producte 
ja és pràcticament igual que la d’una fàbrica d’Europa”.
Botigues innovadores
“A la gent ja no li interessa tant el producte de 
qualitat que venem”, conclou Enric Riera. Però els seus 
fills han cercat noves vies, i han creat una nova xarxa 
de botigues amb una línia més actual, les botigues 
Avet. “Són botigues en què necessites una gran 
quantitat de venda per tenir un marge de benefici 
correcte”. Però Enric Riera accepta que el futur va 
en aquest sentit, i que les botigues més tradicionals 
“estan en plena decadència”. La innovació de la seva 
empresa ha anat a càrrec dels seus fills i s’ha fet a 
partir d’aquest nou concepte de botiga de parament 
de la llar, “fàcil d’entrar, més senzilla i més petita”. 
“Fins i tot tenim un apartat d’articles d’alimentació 
de regal”, comenta Enric Riera, que veu com noves 
idees substitueixen les botigues clàssiques de vidre i 
porcellana.  
La clau de l’èxit d’aquesta empresa de més de 
setanta anys, segons Enric Riera, és la perseverança 
i la dedicació. “Cuidem l’article des del moment de 
cercar-lo, fins a distribuir-lo i servir-lo bé. L’èxit resulta 
de complir totes les obligacions, sempre, i de buscar el 
perfeccionament en l’article, en el lloc, en tot”. 

“Cuidem l’article des del 
moment de cercar-lo, fins a 
distribuir-lo i servir-lo bé”

“El negoci de la distribució 
representa avui en dia el 
90% de la seva facturació”

Enric Riera, president del Grup Riera Magatzem de Riera Internacional, a Castellbisbal

La botiga Riera al carrer Aragó
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Sensacions 
contraposades
Estem a punt de finalitzar un any molt especial. 
Des de PIMEC tenim una sensació doble, molt 
contraposada, però alhora complementària. D’una 
part, la interna de la institució, en la qual sens dubte 
som davant de la consolidació més important 
que hem tingut com a entitat, ja que hem creat i 
enfortit moltes de les nostres territorials, sectorials i 
comissions de treball, hem millorat la nostra presència 
a Espanya amb la constitució, juntament amb altres 
patronals, de la Fundació Índice, en la qual treballarem 
per la continuïtat de l’empresa familiar i la innovació 
de la pime. També a Europa, on conjuntament amb 
la patronal representativa de Pimes Balears (PIMEB) 
hem passat a tenir una representativitat al màxim 
nivell de decisió dintre d’UEAPME (patronal europea 
de les petites i mitjanes empreses) per representar i 
defensar les pimes del nostre país. 
Aquest creixement en representació i, sobretot, en 
proximitat i defensa del nostre soci, no només és 
estructural. Voldria aprofitar l’avinentesa per agrair 
l’alt grau d’implicació i de treball dels nostres socis. 
Actualment són més de 500 empresaris de petites 
i mitjanes empreses i autònoms els que participen 
directament i en el dia a dia en els òrgans de govern i 
de gestió de la nostra entitat; el seu grau d’implicació, 
el seu treball en defensa de tots els empresaris i, 
sobretot, la seva dedicació desinteressada mereixen 
un reconeixement i agraïment que vull fer públic en 
aquest article.
També voldria fer referència a l’estructura operativa 
de l’entitat. Seria del tot impossible haver donat 
resposta a l’augment d’activitats i nous projectes 
que hem dut a terme sense el grau d’implicació i de 
professionalitat que en tot moment ha mostrat el 
nostre equip. Ara més que mai hem de continuar en 
aquesta direcció, ja que només amb el màxim nivell 
d’implicació podrem sortir reforçats i amb un mínim 
de conseqüències negatives d’aquesta crisi que ens 
envolta. 
No voldria oblidar el treball que des de la Fundació 
PIMEC s’està fent per les empreses i els empresaris 
en l’àmbit social, ja que, com sempre manifestem les 
empreses, som socialment responsables i a través de 

la nostra fundació estem fem allò que té més valor 
social: la integració de les persones a la vida activa a 
través de la feina.
Voldria destacar que aquest ha estat el primer any en 
què hem aplicat el pla estratègic 2008-2011, el qual 
ens ha permès alinear els nostres objectius i, sobretot, 
augmentar la nostra eficiència. 
Comentava a l’inici d’aquest escrit que som davant 
d’un altre aspecte contraposat a l’activitat i els èxits 
de la nostra entitat. Em refereixo a la crisi global que 
estem vivim. Creiem que som davant d’una crisi de 
dimensions encara desconegudes i que, com venim 
manifestant, patim de forma molt especial des de les 
pimes. La nostra patronal va ser de les primeres a 
manifestar la manca de liquiditat i la dificultat d’accedir 
al finançament, i estem emprant totes les eines al 
nostre abast per orientar les pimes i per proposar 
mesures al Govern, que és qui té els mitjans per sortir 
d’aquesta situació. 
Per últim, vull agrair l’esforç a tots els que feu possible 
la defensa de les pimes i a tots els que lluiteu dia a 
dia per sortir d’aquesta situació econòmica que vivim. 
En acabar aquest any, vull expressar-vos els millors 
auguris per al 2009. Que no ens manqui la creativitat, 
la capacitat d’esforç, l’optimisme i tots aquells valors 
que són l’essència del món empresarial, i, si m’ho 
permeteu, també una bona dosi de bon humor, per 
què no?

Antoni Cañete 
Secretari general de PIMEC



LES PIMES LLUITEN 
CONTRA LA CRISI 

DECÀLEG PER FER 
FRONT A LA CRISI 

BARCELONA, SEU DE LA UNIÓ 
PER A LA MEDITERRÀNIA 
Entrevista a Anna Terrón, 
Secretària per a la Unió Europea 
de la Generalitat de Catalunya




