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JOSEP GONZÁLEZ
President de PIMEC

EDITORIAL

Un 2010 per ser valents

Hem deixat enrere un any que econòmicament i empresarialment per a molts seria millor oblidar.
La crisi s’ha notat amb força, i sense compassió. Milers d’autònoms i empresaris han tancat els seus
negocis i, com a conseqüència, milers de llocs de treball s’han perdut. El Govern ha ajudat el
sistema financer a través dels fons FROB, però en canvi, la restricció del crèdit i l’enduriment de les
condicions financeres per a les empreses han continuat.

PIMEC ha reclamat i reclama diverses mesures per a la viabilitat de les pimes, indispensables per
construir un futur empresarial més sòlid. Hem treballat per aconseguir solucions creditícies per a
les pimes, ja que les línies ICO d’ajut al finançament amb prou feines han arribat a les empreses, tal
com hem denunciat en moltes ocasions. La patronal també ha treballat per reformar una llei
contra la morositat que ara mateix és ineficient, i que provoca encara més problemes de liquiditat
a les pimes. En aquest aspecte, la unió d’organitzacions empresarials d’arreu del territori espanyol
a través de la Plataforma Multisectorial Contra la Morositat ha estat una fita clau per fer-nos forts
davant del Govern, tot esperant que tingui en compte aquesta demanda. Sense cap mena de
dubte, la reforma d’aquesta llei serà un dels cavalls de batalla d’aquest any que ara comencem.

Hem de passar pàgina i afrontar el 2010 amb esperança i ganes de treballar. No serà un any
d’eufòria, perquè no es pot sortir airós d’uns indicadors perennement negatius: fort creixement del
dèficit públic, fort augment de les situacions concursals, fort ajust del sector immobiliari, l’atur en
màxims històrics... Però des de PIMEC ens esforçarem cada dia, com sempre, per millorar l’entorn
on han de créixer i ser competitives les pimes, que sempre comptaran amb el nostre suport. 

A Catalunya hem tancat l’any amb la signatura de 30 compromisos, 30 mesures que volen agilitzar
la recuperació de l’economia, i que són fruit del pacte social entre Govern, sindicats i patronals.
PIMEC creu que aquest pacte ajudarà a estimular certs sectors, com els autònoms, i a posar èmfasi
en la importància de la formació professional al nostre país, ja que sense persones degudament
formades és impossible implementar les millores que la recerca i la innovació ens aportin. 

Aquestes mesures, però, no fan canviar el model productiu actual, que és allò realment necessari
per tenir un futur amb oportunitats. Calen reformes, com la laboral i la fiscal, que ofereixin un
entorn més favorable a l’emprenedor, perquè aquest es decideixi a desenvolupar el seu negoci. I
ara mateix, l’entorn és hostil: a l’emprenedor i a l’empresari li costa obtenir finançament, i si
l’aconsegueix, és a interessos molt elevats. El mercat laboral és rígid, i un s’ho pensa molt abans de
contractar algú. La demanda ha baixat, és discreta, i no se sap quan es reactivarà el consum.

A tot això, el Govern central anuncia una Llei d’Economia Sostenible que és analitzada en
aquestes pàgines i que no compleix les demandes dels empresaris. El que necessita el teixit
empresarial són estímuls que permetin a les pimes augmentar la seva competitivitat. 

Tampoc és adient que els Pressupostos de l’Estat, per aconseguir l’austeritat necessària en aquests
moments, redueixin una de les partides que més podrien ajudar a sortir de la crisi: les referents a
la recerca, la innovació i la internacionalització. Perquè si ara retallem les ales, podrem sortir volant
en un futur? No ho crec. Hem de vèncer les pors als canvis, a les reformes. El moment present
demana un esforç a l’empresariat, el d’innovar, reinventar-se, internacionalitzar-se. Però també és
necessari l’esforç del Govern i l’Administració per afrontar els problemes i cercar solucions
valentes, contundents, viables i efectives. Al 2010, ningú pot ser covard, en aquest sentit.
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La Plataforma Multisectorial contra la Morositat, de la qual
PIMEC és membre constituent, va organitzar el 18 de novembre
una cimera entre polítics i empresaris a Madrid per reflexionar
sobre com canviar amb garanties d’èxit la Llei 3/2004 de lluita
contra la morositat, i d’aquesta manera evitar la norma no
escrita per la qual a Espanya una empresa o administració pot
tardar fins a dos anys a pagar un treball o un subministrament
rebut. CiU ja havia fet un pas important en presentar una
Proposta de llei el març passat, que va obtenir el suport
unànime del Congrés. No obstant això, pocs dies després de 
la cimera, el PSOE va presentar unes esmenes a aquesta
proposició que la deixen buida de contingut i que només
aporten compromisos genèrics de canviar la llei. La Plataforma
considera que l’acció del Grup Socialista deixa sense resoldre el
problema, que necessita una solució efectiva i ràpida. Tampoc la
Llei d’Economia Sostenible garanteix un canvi profund en les
conductes actuals de pagament.

A FONS

PIMEC continua liderant accions per escurçar els terminis de pagament

CROADA CONTRA
LA LLEI DE
MOROSITAT ACTUAL
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d’”anacrònica” i ha exigit al Govern que “es prengui
seriosament el problema i acceleri la introducció de
les modificacions legals perquè s’arribi a uns terminis
de pagament raonables, en línia amb les pràctiques
dels veïns europeus”. 

Puntualitat en els pagaments
Una altra dada per demostrar com n’és de
contraproduent l’actual llei per a la viabilitat de les
empreses espanyoles: es calcula que l’elevada
morositat ha provocat, durant aquest darrer any, la
desaparició de 4.000 empreses a la setmana. La
majoria són pimes, tot i ser les més puntuals a fer els
pagaments: el 61% de les microempreses, el 52% de
les petites i el 31% de les mitjanes empreses són
puntuals en aquest aspecte, enfront de només un
13% de les grans empreses. 

Els representants dels principals grups parlamentaris
van assistir a la cimera i van coincidir en la necessitat
de reformar urgentment la llei. El portaveu econòmic
de CiU, Josep Sánchez-Llibre, va fer referència a la
proposta de llei que el seu grup va presentar al
Congrés el mes de juny, i que va tenir un suport
unànime, i va recordar que PIMEC ja havia assenyalat
amb anterioritat els aspectes de la llei que calia
reformar: “sense el suport i la sensibilitat de PIMEC la
proposta no hauria estat possible”. 
Segons el diputat del grup popular, Ramón Aguirre, la
iniciativa de CiU “resol un buit de la legislació
espanyola”, i també va ressaltar que l’eliminació de la
clàusula abusiva que permet superar els terminis de

Més de 300 representants d’associacions empresarials
van assistir a l’acte de Madrid per exigir la reforma de
la llei, entre els quals Josep González, president de
PIMEC; Luis Rodulfo, director general de la
Confederació Espanyola d’Associacions de Fabricants
de Productes de Construcció (CEPCO); Andrés
Carasso, secretari general de l’Associació de
Fabricants de Material Elèctric (AFME), i Antoni
Cañete, secretari general de PIMEC. També es va
comptar amb la presència d’Andrea Benassi, secretari
general de la patronal europea de les pimes
(UEAPME), que va explicar que la morositat és també
un problema europeu sobre el qual Brussel·les està
regulant, i va instar governants i agents econòmics i
socials espanyols a fer que “la modificació de la llei
espanyola es converteixi en una best practice per la
directiva europea”.

Els membres de la Plataforma demanen canviar,
sobretot, dos aspectes clau de la llei: establir un
termini de pagament màxim de 60 dies en el sector
privat i de 30 dies en el públic, i fixar, en cas
d’impagament, garanties clares de cobrament i
processos àgils i eficaços de reclamació. Els últims
estudis situen en 98 dies el termini mitjà de pagament
entre empreses a Espanya (a Europa és de 57 dies), i
de 139 dies de mitjana en el sector públic (a Europa
és de 67 dies). La Plataforma estima que reduir de 98
a 60 dies el termini de pagament suposarà un estalvi
per a les empreses de 6.420 M d’euros en costos
financers. Josep González, president de PIMEC i
portaveu de la Plataforma, ha qualificat la llei

         



crear un organisme institucional que tuteli la
implementació de la nova llei.

Canvi de rumb
El següent pas per a la proposició de llei presentada
per CiU al Congrés era debatre-la a la Comissió
d’Indústria, Turisme i Comerç. No obstant això, el
PSOE va presentar a finals de novembre un conjunt
d’esmenes de supressió de tots els articles i
disposicions transitòries i derogatòries que conté
aquesta proposició i, a canvi, simplement demanava al
Govern que en un termini de tres mesos presentés
un projecte de llei de modificació de la llei 3/2004, i
un projecte de llei de modificació de la llei 30/2007
de contractes del sector públic.

D’aquesta manera, el PSOE feia un canvi de rumb en
la seva posició davant la llei de morositat, perquè
durant la cimera el representant econòmic d’aquest
grup, Félix Larrosa, havia reiterat el seu compromís
amb la proposta de CiU per modificar la llei, igual que
la resta de grups parlamentaris. Amb la presentació
d’aquestes esmenes, la Proposició de llei quedava
buida de contingut i la reforma de la llei s’ajornava.

pagament establerts quan hi ha “acord entre les parts”
serà un dels aspectes principals del debat al Congrés.
El diputat socialista Félix Larrosa va assenyalar que la
proposta de CiU es podia millorar i va demanar que
en la llei es deixés clar en quins casos pot ser abusiva
la citada clàusula de pacte entre les parts. A més, va
advocar perquè s’estableixin veritables codis de
conducta i solucions extrajudicials de conflictes.

Des d’ERC, Joan Ridao va qualificar la llei de 2004 de
"ben intencionada, però clarament inoperant" i, entre
les millores que va proposar, va apostar per la
vigilància oficial perquè es compleixi la llei, així com
per l’establiment d’un règim sancionador. 
Recentment, el grup parlamentari del PNB també ha
donat suport a la proposta de modificació de la llei
3/2004. El portaveu econòmic del grup, Pedro
Aspiazu, ha valorat positivament la supressió de la
clàusula abusiva per evitar la manca d’equitat en les
relacions comercials, ha defensat l’aplicació de
terminis de cobrament diligents, i ha advocat per
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“Josep González ha
exigit al Govern que es
prengui seriosament 
el problema i acceleri 
la introducció de
modificacions legals per
arribar a uns terminis de
pagament raonables”

Diversos representants de la Plataforma durant l'acte de Madrid
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presentar reclamacions judicials a través dels jutjats
del contenciós administratiu. Així mateix, cobrar els
interessos de demora hauria de ser un dret automàtic
i irrenunciable del contractista que no podria, en cap
cas, renunciar al seu cobrament.

La Plataforma continua treballant en la seva missió
principal: que l’Administració modifiqui la llei 3/2004
perquè resulti realment efectiva, i tant institucions
com empreses compleixin amb rigor els terminis de
pagament amb els proveïdors. La Plataforma ha
demanat una reunió amb la vicepresidenta i ministra
d’Economia, Elena Salgado, i està duent a terme
reunions amb els grups parlamentaris per aconseguir
el suport a la reforma de la llei.

Morositat a la Llei d’Economia Sostenible
El mateix dia, la vicepresidenta del Govern, Elena
Salgado, va presentar els objectius de l’avantprojecte de
Llei d’Economia Sostenible, entre els quals figura la
reducció de la morositat. La Plataforma ha seguit de
prop la informació sobre aquesta nova llei, i considera
que no contempla una regulació eficaç que garanteixi
el compliment dels pagaments. Les propostes per
reduir la morositat són una declaració de bones
intencions però que no van acompanyades de mesures
coercitives eficaces per combatre les males pràctiques
de pagament que avui dia existeixen a Espanya. 

A més, la llei fixa el còmput dels 60 dies a partir de la
data en què el deutor hagi rebut la factura, fet que
permetrà als compradors allargar el termini real de
pagament. L’inici del còmput dels 60 dies hauria de
ser sense excepcions el dia de la recepció dels béns
venuts, que és la data certa i determinada, i marca, al
seu torn, l’inici del finançament del proveïdor al client
per la compra a crèdit, així com l’entrada en risc per
part del subministrador.

L’avantprojecte també assenyala que els proveïdors,
llevat d’acord entre les parts, hauran de fer arribar la
factura als clients abans que es compleixin trenta dies
des de la data de recepció de les mercaderies. La
Plataforma creu que la llei hauria d’indicar que el
termini de facturació serà com a màxim de 15 dies
des del lliurament dels béns, sense que hi pugui haver
pacte en contra, ja que en cas contrari els clients
podrien fer servir aquest punt per pagar als
proveïdors quan vulguin.

Respecte als impagats, l’avantprojecte de la Llei
d’Economia Sostenible no preveu la creació de
processos judicials àgils, resolutius i poc costosos que
durin com a màxim 90 dies, que era un dels punts
clau de la Directiva 2000/35/CE per acabar amb la
morositat a Europa. 

Quant a l’Administració pública, la Plataforma
assenyala que la qüestió no és només rebaixar els
terminis de pagament, sinó que a més la llei hauria de
reglamentar que, en cas de morositat, els contractistes
de l’administració puguin cobrar automàticament els
interessos moratoris sense que el creditor hagi de
passar pels habituals tràmits burocràtics de reclamació
dels interessos per la via administrativa i després
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“La Plataforma estima que
reduir de 98 a 60 dies el
termini de pagament
suposarà un estalvi per a les
empreses de 6.420 M
d’euros en costos financers”

L’assessor sobre morositat de
PIMEC, Pere Brachfield, publica un
nou llibre sobre prevenció i gestió
d’impagats

El conegut morosòleg Pere Brachfield,
assessor de PIMEC en temes de
morositat, ha publicat aquest novembre
el llibre Gestión del crédito y cobro, de
l’Editorial Amat.

La publicació explica com gestionar de
forma integral el crèdit als clients sense
exposar-se a contratemps, mostra els
mecanismes de credit management de
què disposen les empreses, i inclou
tècniques per a la recuperació de deutes
i per a convèncer el deutor que realitzi el
pagament sense haver de recórrer a una
confrontació o litigi.

El llibre també assenyala tots els
mecanismes per controlar el risc de
crèdit, cobrar puntualment les factures i
evitar impagats.
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“LA PRIMERA TASCA
DEL GOVERN ÉS
INFONDRE CONFIANÇA
A LA GENT, I EN AIXÒ
HA FRACASSAT
ROTUNDAMENT”

L’ENTREVISTA

Alfred Pastor, Doctor en Economia, professor
de l’IESE i exsecretari d’Estat d’Economia 

Alfred Pastor (la Seu d’Urgell, 1944), és doctor en Economia per la
Universitat de Barcelona i pel Massachusetts Institute of Technology.
Ha estat degà de la China-Europe Business International Business
School, secretari d’Estat d’Economia, director general de l’INI i
director de l’Instituto de la Empresa Familiar, entre d’altres càrrecs.
Comenta amb PIMEC les últimes actuacions del Govern i la situació
econòmica d’Espanya per fer front als pròxims mesos i a la futura 
i esperada recuperació. Es mostra optimista, “de pitjors ens n’hem
sortit”, i relativitza els canvis que estem patint: “una economia que
passa de 2.000 dòlars de renda per càpita a 30.000 ha de canviar. 
No podem ser els mateixos fent el mateix de sempre. El que s’ha de
procurar és que no vagi massa de pressa, que la gent no pateixi més
del compte, sobretot que la gent jove es formi i en sàpiga més que
els seus pares. Això és vital. I la clau està aquí. I si això es fa, les coses
aniran força bé, i a nosaltres ens han anat bé gairebé sempre”.
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“La Llei d’Economia
Sostenible és un títol
carregat de pretensions i
buit de contingut, perquè
ningú no sap què vol dir”

Ha escrit alguns articles crítics amb les mesures del
Govern, no veu cap element positiu en la seva
actuació davant la crisi?
Sí, de fet crec que bàsicament ha fet el que havia de
fer, com tots els governs. La direcció de la política del
govern ha estat l’adequada: primer perquè s’ha
aconseguit que el sistema financer estigui més sa del
que hauria estat; i segon, perquè va ser el primer país
que va presentar un pla d’estímuls que a més, en línies
generals, estava bé. Però no em sembla lògic que
hagin retallat el pressupost d’investigació que ja de
per si és ridícul de tan reduït. S’haurien d’haver retallat
partides més grans. I quan després diuen que estan
apostant decididament per la investigació, no s’entén.
Per això dic que en línies generals s’ha fet bé, però
que hi ha aspectes que s’haurien pogut fer millor.
Com la pujada de l’IVA, que francament trobo
sorprenent i crec que no era el moment.
Si alguna crítica s’ha de fer és que en el moment
actual la primera tasca del Govern és infondre
confiança a la gent i en això ha fracassat rotundament.

Espanya se sumarà a la recuperació europea amb
retard. Què suposarà per al país? 
Sí, segurament Espanya s’hi sumarà tard, perquè les
famílies estan més endeutades i l’atur és molt elevat.
De fet, serà molt més elevat que a qualsevol altre país
de la UE, i lògicament l’atur és un fre molt gran per al
consum. 

Estarem més temps creixent lentament, més temps
que els altres països, perquè tenim un llast més gran.
Ens hi haurem d’acostumar. 

Però les empreses deixaran de tancar perquè
deixarem de caure i creixerem, poquet, però anirem
creixent. La inversió es reanimarà. Es tornaran a crear
llocs de treball i la gent tindrà una mica més de
confiança en el consum. Una crisi és com un malson, i
aquest malson durarà més temps que en altres
ocasions. Ara bé, també ens agafa molt millor, molt
més rics que fa 15 o 20 anys i, per tant, tenim més
capacitat per resistir.



la protecció del llogater i una mica més en la
protecció del propietari, perquè sinó ningú voldrà
posar una vivenda en lloguer. Amb el pretext que
seria una mesura antisocial, no es fa res. Per què en el
nostre país el 80% som propietaris i a Suècia el 50%?
Almenys se’n podria parlar.

També hauríem d’admetre que el nostre mercat de
treball no funciona gaire bé. Si es tracta que en parlin
empresaris i treballadors, el que no és admissible és
que el Govern digui: “vostès parlin del que vulguin
però per aquests punts no hi passarem, i a més, tenen
quatre mesos per arribar a un acord”. Si jo fos al lloc
dels empresaris, no seuria a parlar en aquest diàleg
social. Diria: “no ens faci perdre el temps, o ens deixa
discutir o no cal que ens molesti”. Si vol parlar el
Govern, que en digui monòleg social.

Si estem en una economia de mercat, el que no pot
ser és que el Govern diferenciï dues classes, els
empresaris i els treballadors; que enfronti els uns als
altres i a més digui que uns són els bons i els altres, els
dolents. Això no és un diàleg social, i serà una pèrdua
de temps.

Sobre la reforma laboral, crec que s’ha d’anar unificant
la gran varietat de contractes cap a un contracte únic
en què la indemnització vagi creixent amb l’antiguitat,
però no de 0 a 100, sinó progressivament, i que no hi
hagi discontinuïtat entre temporals i fixos. Sembla que
s’ha d’avançar per aquí perquè tothom ha tirat per
aquest camí, i sembla que a tot arreu va bé. Quan el
president del Govern diu que els empresaris només
volen fer menys costós l’acomiadament, és evident
que, com a mínim, hi ha un malentès: és qüestió de
dir-li que ja s’ho pot quedar. Seure en un diàleg social
amb les cartes marcades no té cap interès. 

Si vostè fos ara secretari d’Estat, quina estratègia o
quines mesures implementaria per treure Espanya de
la situació actual? 
Em sembla que la missió fonamental és infondre
confiança. Miraria de dir-los la veritat, que no és tan
terrible. És una crisi profunda, com en tots els països,
però de la qual ens en sortirem i, de fet, ens n’hem
sortit de crisis molt pitjors. Diria que l’Estat complirà
amb la seva obligació, que és procurar posar terra a la
demanda, de manera que els empresaris sàpiguen que
el Govern no deixarà caure l’economia. Si els

L’economia espanyola és insostenible, com deia The
Economist, perquè ha perdut l’impuls reformista de
governs anteriors? 
Al pas que anàvem, tant l'economia espanyola com
l’anglesa eren insostenibles, com gairebé totes; i la més
insostenible de totes era la dels Estats Units. O sigui
que no podíem seguir així per sempre. I ho dic
perquè no ens hem de tirar més terra a sobre de la
que ens correspon.

Per altra banda, Espanya és un país on costa moltíssim
fer reformes, perquè hi ha grups a favor de deixar les
coses com estan que tenen molta influència. És difícil
perquè cada reforma crea gent que hi perd i gent que
hi guanya. I per tant, cada reforma té resistències. El
que passa és que ara mateix tenim un Govern poc
inclinat a vèncer aquestes resistències i les reformes
no es produeixen. De fet, aquest Govern d’ara no ha
fet cap reforma, ni s’ha preocupat de tenir una
economia una mica més fluida i dinàmica fins que no
ha arribat la crisi. 

Quina opinió li mereix l’esborrany de la llei
d'Economia Sostenible? 
És una presa de pèl. Primer perquè es diu llei
d’economia sostenible, que és un títol carregat de
pretensions i buit de contingut, perquè ningú no sap
què vol dir. En segon lloc, perquè és una llei feta amb
petites idees de tots els ministeris. S’han agafat
aquestes idees i s’han ordenat. I això és la llei. En canvi,
de les grans reformes, ni se’n parla. És una llei de 200
pàgines que arriba en un moment en què la gent està
ben preocupada i que no ofereix res. I es pretén que
ara s’estigui discutint aquesta llei durant sis mesos al
Congrés. Que no hi ha res més a fer que això?

Quines reformes li calen a Espanya? 
Totes. No m’atreviria a donar-ne el contingut exacte.
Amb la qüestió de l’habitatge i els lloguers hi ha un
component legislatiu. Cal pensar una mica menys en
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“De fet, aquest Govern d’ara
no ha fet cap reforma, ni 
s’ha preocupat de tenir una
economia una mica més 
fluida i dinàmica”



i altres mesures permetran recuperar el ritme de
concessió de crèdits a les empreses?
Crec que el procés que s’està seguint de
reestructuració del sistema bancari contribuirà a fer
que es normalitzi, però els efectes seran lents. Des del
punt de vista del finançament, l’any 2010 serà un any
una mica trist, perquè no tornarem al ritme del 2006 i
2007. El finançament anirà escàs, el que és d’esperar
és que no sigui car. 

Sovint es té la impressió que des dels àmbits
acadèmics es donen solucions a llarg termini. Però
vostè, que també ha estat a l’altra banda com a
secretari d'Estat, què considera que es pot fer a curt
termini per redreçar la situació? 
Cadascú ha de complir una mica la seva obligació. La
funció social de l’empresari és invertir i crear llocs de
treball. La funció del Govern és infondre confiança i
portar els comptes el millor possible: no donar mal
exemple de malgastar, i mostrar que està al costat de
l’empresa de veritat, i que entén les dificultats de
l’empresari. Perquè ara només s’entenen les dificultats
dels treballadors, i ja les coneixem, però no són els
únics que pateixen. I si els empresaris no s’animen,
això no té solució. Es necessitaria un canvi d’actitud
per part del Govern, però no sé si a aquestes alçades
és possible. 

Vostè ha viscut uns anys a la Xina com a degà de
l'Escola de Negocis Xina-Europa (CEIBS). Pensa que
la Xina continua essent un mercat atractiu per a les
nostres empreses o potser hi arriben massa tard? 
Hi ha hagut moltes empreses que han pres la Xina
com una base de producció. I altres que l’han
considerat com un mercat. En general han tingut més
èxit les primeres, les que han fabricat a la Xina per
vendre a Occident. Com a base de producció deixarà
de ser atractiu quan els sous de la Xina vagin pujant i
la gent vagi a països com el Vietnam i Laos.
La Xina com a mercat és possible però és difícil
perquè hi ha molta competència i perquè
culturalment som molt diferents. Un empresari s’ho
ha d’anar a mirar. I després hi ha gent que està
especialitzada a ajudar empreses d’aquí que volen
establir-se allà.

Ara és més fàcil per a les pimes perquè hi ha
compatriotes, gent que ja hi ha exportat, oficines
comercials, ambaixades, consolats... 

empresaris creuen això, tornaran a prendre els riscos
que han pres sempre. Perquè l’empresari ha de
prendre riscos. I llavors, amb la inversió dels
empresaris, l’economia es reanimarà. Però hem de
tenir en compte que la inversió la fan els empresaris i
no una llei d’economia sostenible. I els empresaris no
es decideixen a invertir perquè no se’n refien. Per
això el Govern ha de donar-los confiança, recordar-los
que són capaços de tirar endavant els seus projectes,
que cal que ho facin, i que l’Estat no els deixarà caure.
És això el que ha de fer l’Estat, i no enviar els
empresaris al racó. 

Per què s’ha mostrat especialment escèptic amb
aquest nou debat sobre el "model alemany" de
reforma laboral?
Desconfio molt que una solució que s’ha aplicat
parcialment a Alemanya tingui el mateix èxit a

Espanya, primer perquè el frau en el mercat laboral
d’Espanya és enorme. Per exemple, tenim un nivell
d’absentisme colossal, i això és un grau de frau en el
sistema; és un frau tolerat i preservat pels sindicats.
Sobre aquesta base és molt difícil que ens posem
d’acord a reduir les hores i la remuneració i que la
resta ho pagui l’Estat. Crec que serà de tal
complicació burocràtica que quan hagi passat la crisi
encara no ens haurem posat d’acord. I un altre
aspecte: per què no ens cuidem d’eliminar
l’absentisme? Com és que consentim que hi hagi un
15%-20% d’empleats que no va a treballar? 

Des de PIMEC donem una rellevància cabdal al tema
del finançament. Per una banda, la morositat agreuja
els problemes de tresoreria de les empreses. Per
l’altra, els bancs han tancat l’aixeta. Pensa que el FROB
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Els Pressupostos de l’Estat 
i la Generalitat no garanteixen
la sortida de la crisi

innovació aplicada a l’empresa i millor formació dels
treballadors. En general, tant els pressupostos de
l’Estat com els de la Generalitat –amb l’augment
d’impostos, la prioritat a la despesa social i corrent i 
la creixent dimensió del sector públic– no estableixen
bases sòlides per a millorar la confiança de
consumidors i empresaris i, per tant, sortir de la crisi.

Aquesta tardor s’han presentat els Pressupostos
Generals de l’Estat i de la Generalitat pel 2010, sobre
els quals PIMEC s’ha mostrat crític perquè no
estableixen bases sòlides per a la sortida de la crisi.
Pel que fa als Pressupostos de l’Estat, convé destacar
que s’incrementen les despeses de personal de
l’administració central en un 2,7%, mentre que la
despesa corrent en béns i serveis també s’apujarà un
1,3% el 2010. La despesa social també mostra un
augment molt significatiu, fins a representar el 55% 
del pressupost total de l’Estat, la qual cosa redueix 
el marge de maniobra per a l’estímul de l’economia
productiva. En canvi, el Govern central retalla
substancialment les dotacions per a
internacionalització i R+D, i congela les inversions 
en infraestructures. 

En tot cas, l’aspecte més rellevant i polèmic del
projecte de Pressupostos de l’Estat ha estat, sens
dubte, la pujada prevista de l’IVA. A partir de juny del
2010, el tipus general de l’IVA passarà del 16 al 18%,
mentre que el tipus reduït ho farà del 7 al 8%. Tot
plegat reportarà a l’erari públic uns ingressos
addicionals d’uns 5.000 milions €, que no tenen en
compte, però, el possible efecte dissuasori sobre el
consum i els marges dels empresaris. PIMEC
considera que molts empresaris no podran repercutir
als clients l’augment de l’IVA i, per tant, hauran de
retallar els seus marges.

Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, la
despesa no financera s’apujarà un 3,3% el 2010, xifra
que arriba al 7,3% si tenim en compte la pesada
càrrega del deute acumulat. Com a element destacat,
PIMEC ha criticat el creixement constant del sector
públic català, que al 2010 incorpora 38 noves entitats
(consorcis), amb 3.838 treballadors addicionals. 

Entre els departaments i programes més afavorits el
2010, el projecte de pressupostos preveu una major
dotació de l’Institut Català de Finances (ICF) (+24%),
de l’R+D (+22%) i del Servei Català d’Ocupació
(+26%). PIMEC confia que tot plegat es concreti en
un millor finançament per a les pimes, més ajudes a la
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Els Pressupostos de l’Estat 
i la Generalitat obliden potenciar
la internacionalització
empresarial

Un dels elements més criticats dels Pressupostos
Generals de l’Estat del 2010 ha estat la retallada
del 18% en la dotació de l’ICEX i del programa 
de foment de la internacionalització en general
(de 236 a 194 milions €). Aquest fet contrasta
amb la voluntat de l’ICEX de donar suport a més
plans sectorials el 2010 (139 enfront de 120).
Alguns col·lectius s’estan trobant, doncs, amb la
cancel·lació o replantejament de missions i
accions comercials, atès que hi ha menys diners 
a repartir entre més sectors. 

A nivell català, el programa de suport a la
internacionalització es manté pràcticament
invariable en uns 36,9 milions, en un any marcat
per la integració efectiva entre COPCA i CIDEM
en la nova ACC10. De fet, l’agència catalana no
preveu noves obertures d’oficines i estableix el
mateix objectiu de suport a empreses que el
2009 (700 projectes). 

La retallada a nivell de l’administració central i la
congelació a nivell autonòmic del pressupost de
suport a la internacionalització contrasta amb la
recuperació de l’economia mundial, que les nostres
empreses haurien de poder aprofitar. PIMEC
reclama a totes les administracions que situïn el
suport a la internacionalització empresarial entre
les prioritats cabdals per al 2010.
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El Govern aparca les grans reformes 
per canviar el model econòmic del país

Després de l’expectació creada pel govern de l’Estat
durant els darrers mesos, finalment s’ha donat a
conèixer el contingut de la Llei d’Economia Sostenible
(LES). Malgrat les bones intencions que la Llei
estableix al seu preàmbul pel que fa a la millora de la
competitivitat, la innovació i la formació i la promoció
de les energies netes, el cert és que els 137 articles
de la LES i nombroses disposicions addicionals
aporten molt poques novetats. En alguns casos, com
per exemple en matèria de suport a la
internacionalització empresarial, es tracta només de
reproduir mesures recollides en altres iniciatives
legislatives. En d’altres, en canvi, es tracta de mesures

insuficients, com succeeix amb la morositat. Finalment,
el paquet de mesures en medi ambient està mancat
dels recursos necessaris perquè els empresaris
converteixin la protecció del medi en una oportunitat
de negoci. En conjunt, en cap cas ens trobem davant
una norma que permeti canviar el model productiu
espanyol, tal com pretenia l’executiu. A les properes
planes reproduïm alguns dels capítols més destacats
de la LES a partir de l’anàlisi realitzada per PIMEC.

Agilitat administrativa
L’avantprojecte pretén millorar la transparència i
l’eficàcia de l’administració pública, dins el marc de la
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LLEI D’ECONOMIA
SOSTENIBLE, MOLT
LLUNY DE COMPLIR
LES EXPECTATIVES
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comunitats autònomes redueixin les traves
burocràtiques. Si recordem la recent aprovació de la
Llei de Prevenció i Control Ambiental a Catalunya, és
evident que hi continuarà havent disparitat de
càrregues administratives entre municipis i comunitats,
tot i les bones intencions de la LES. 

Emprenedoria
En estreta relació amb el punt anterior, la LES recull
l’objectiu de reduir els tràmits als emprenedors, en
aquest cas amb mesures més concretes, com
l’estandardització dels estatuts socials, el registre
telemàtic de societats i la unificació d’aranzels
notarials i taxes administratives. L’objectiu de la LES és
permetre la constitució i el registre d’una societat
limitada amb capital de fins a 3.100 € en un termini
d’un dia i un cost màxim de 100 €. Per a les societats
limitades amb capital de fins a 30.000 €, el termini
seria de 5 dies i el cost màxim de 250 €. PIMEC
celebra aquestes mesures però recorda que el
programa de “Societat Limitada Nova Empresa”
llençat per l’últim govern del PP no va ser prou eficaç
perquè les mesures de la llei no s’aplicaren a la
pràctica. 

Contractació pública 
El projecte de llei preveu millorar l’accés de les pimes
a la contractació pública, sobretot en matèria de R +
D. També s’impulsarà la creació d’entitats mixtes
públiques i privades, amb la possibilitat d’obtenir avals

iniciativa europea “Better Regulation” sorgida de
l’estratègia de Lisboa i que a Catalunya també s’està
traslladant amb mesures de simplificació
administrativa (per exemple el Decret 106/2008 de
Presidència de la Generalitat). La LES aporta, però,
poques mesures concretes, més enllà, per exemple,
de la unificació del Cadastre i el Registre de la
Propietat. Més aviat ens trobem davant de principis
generals, com la discriminació positiva enfront de les
empreses de reduïda dimensió a l’hora de fer tràmits
administratius o la necessitat que municipis i

“La LES continua sense
crear procediments
efectius de reclamació
de deutes”

del Ministeri. Esperem, però, que aquesta última opció
no quedi restringida a les grans empreses i a l’àmbit
de les infraestructures, sinó que la puguin aprofitar les
pimes en altres sectors. 

Morositat
Els primers documents que circularen sobre la LES
indicaven la voluntat del govern de crear un marc
“més ambiciós per combatre la morositat”. L’articulat
final de l’avantprojecte de llei no conté, però, els
elements necessaris per a assolir un canvi radical en
les conductes de pagament a Catalunya i Espanya. En
primer lloc, la LES continua mantenint el “pacte entre
parts” i no concreta l’inici del còmput del termini de
pagament, establert en 60 dies per a les pimes,
definides aquí com a empreses de reduïda dimensió,
la qual cosa restringeix l’àmbit d’aplicació de la llei
(empreses amb facturació inferior a 8 milions €). 
D’altra banda, la LES continua sense crear
procediments ràpids, barats i efectius de reclamació
de deutes, com els que s’han establert a França amb
els tribunals de comerç. Tampoc defineix amb
exactitud quines despeses es poden reclamar als
deutors. Pel que fa a la morositat de les
administracions públiques, la LES preveu rebaixar el
termini de pagament de forma gradual de 60 dies a
30 dies el 2013. La llei oblida, però, que el termini real
de pagament de les administracions públiques a
Espanya es troba en 139 dies, segons un recent estudi
d’abast europeu. En resum, doncs, PIMEC considera
que la LES no aporta cap avenç significatiu en matèria
de morositat.

Educació i ciència
Els objectius són aquí molt generals i necessiten una
major concreció. Es comenta, per exemple, la
necessitat de “modernitzar les estructures
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poc al projecte de llei, quan les energies renovables
reben prop de 5.000 milions € anuals en primes. La
resta d’empresaris ens haurem de conformar amb un
augment de les deduccions fiscals per inversions
mediambientals i la promesa del futur Fons
d’Economia Sostenible, que s’haurà de dotar amb
10.000 milions €. En aquest punt, PIMEC reclama una
millor gestió dels recursos del Fons per tal de garantir
que arribin efectivament a les empreses, afavoreixin la
inversió en actius productius més moderns i eficients, i
no es repeteixin els problemes que hi va haver amb
les línies ICO de liquiditat.
És evident que la sostenibilitat és un procés costós,
que a Alemanya i als països nòrdics ha necessitat
dècades i molts recursos, però que també ha generat
oportunitats per als empresaris. En el moment actual
pot semblar poc adient un canvi tan radical, però
PIMEC recorda que l’Estat disposa de recursos i
instruments suficients per assolir un model més
competitiu, innovador, exportador i sostenible, sempre
que siguin emprats de manera adequada. En aquest
sentit, l’aspecte més destacat de l’avantprojecte podria
ser el compromís de presentar en sis mesos un pla
d’austeritat i qualitat de la despesa per part de
l’administració de l’Estat. 

educatives”, facilitar la convalidació d’estudis i
flexibilitzar la relació entre investigadors i empreses.
Evidentment, PIMEC comparteix aquests objectius
genèrics, però caldrà veure com s’apliquen a la
realitat. Les úniques mesures concretes inclouen una
reducció del 18% en les taxes de sol·licitud de patents
en 3 anys i l’augment de la deducció en l’impost de
societats per inversió en R + D del 8% al 12%. 

Habitatge
La limitació de les deduccions a la compra d’un
habitatge recollida a l’avantprojecte de llei arriba ben
tard, ara que el mercat residencial està totalment
paralitzat. És evident que la crisi a la construcció ja
provoca un canvi radical de model, sense necessitat
d’intervenció pública. L’avantprojecte, en canvi, no
aporta solucions a l’enorme estoc de vivendes (més
enllà d’afavorir fiscalment el lloguer), a l’exagerat
endeutament hipotecari de les famílies o als milers
d’aturats de la construcció.  

Sostenibilitat
Finalment, l’objectiu últim de la llei, la sostenibilitat,
sembla afectar només el transport i l’energia. En canvi,
la indústria, el turisme i el sector primari apareixen
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resta capacitat de maniobra i recursos econòmics i
humans per fer front a la crisi econòmica, a causa de
les normatives (especialment les mediambientals) que
a Catalunya tenen una exigència superior a la de les
normatives europees.

Queda encara per millorar algun aspecte a través de
la redacció del Reglament, que s’ha de redactar en un
termini de vuit mesos. 

En aquest tràmit, des de PIMEC es treballarà perquè
algunes esmenes presentades que no s’han incorporat
a la llei s’incorporin, en tot o en part, al Reglament.
Aspectes com un règim d’autocontrols per a les pimes,
que els estalviï costos de controls externs, agilitzar els
terminis de resposta per part de l’administració, etc.

La nova llei retalla en algun aspecte la discrecionalitat
municipal, sobretot pel fet que els ajuntaments no
podran, via ordenança, sotmetre a les activitats de
l’annex III altres tràmits més exigents. No obstant, no
queda gens clara la situació de les ordenances que
estan en vigor i que permeten justament això, ni
s’acaba tampoc amb la discrecionalitat en les taxes o
en el règim de controls.

Com a conclusió, PIMEC lamenta que no s’hagi
aprofitat l’oportunitat de fer una nova llei que superés
les principals dificultats de la IAIA i que s’adaptés a la
realitat del teixit de la petita i mitjana empresa,
majoritari a Catalunya. 

La llei de prevenció i control ambiental de les
activitats, que substituirà la polèmica Llei 3/1998 de la
intervenció integral de l’Administració ambiental, més
coneguda com a IAIA, es va aprovar al Parlament el
passat 19 de novembre. 

PIMEC s’ha posicionat lamentant que s’hagi perdut
l’oportunitat de fer una reforma a fons d’una llei que
des del seu inici ha estat de difícil aplicació per part
de tots els agents implicats i particularment onerosa
per a les PIMES, ja que parteix d’un nivell d’exigència
superior a la Directiva europea, la qual afectaria
només un 2% de les empreses de Catalunya, les més
grans, amb un potencial impacte ambiental elevat.

Si bé és cert que la nova llei millora en algun aspecte
tècnic, sobretot pel que fa a l’augment del nombre
d’activitats que entren dins l’annex III, el règim de
comunicació i la tramitació –més senzilla–, continua

sent una norma altament intervencionista i complicada,
que en la seva estructura no es diferencia gaire de la
llei precedent que, en principi, s’havia de millorar.

Deixant de banda els arguments tècnics i les esmenes
que es van presentar, PIMEC ha volgut transmetre als
responsables polítics que aquest no és justament el
millor moment per aprovar una llei que generarà més
costos a les empreses, costos que no han estat
analitzats amb detall, i que, en general, la indústria
catalana està patint una pressió addicional en relació a
les indústries localitzades en altres comunitats. Això li

MEDI AMBIENT: 
CATALUNYA ÉS MÉS EXIGENT 
QUE EUROPA

“Aquest no és el millor
moment per aprovar una
llei que generarà més
costos a les empreses”
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Caja Madrid i PIMEC signen 
un conveni per millorar les
condicions creditícies de les pimes

PIMEC i CEA signen un 
conveni marc de col·laboració

Aquesta és una de les actuacions amb les quals
PIMEC vol solucionar els greus problemes de
finançament que pateixen les pimes i els autònoms, i
millorar la seva liquiditat. A més, PIMEC i Caja Madrid
constituiran una Comissió per fer el seguiment i
l'avaluació d'aquest conveni, on s'informarà sobre els
resultats obtinguts en termes de nombre i import de
les operacions.

El president de PIMEC, Josep González, el sotsdirector
general i director de Negoci de Catalunya i Balears de
Caja Madrid, Antonio Tomás, i el director de Negoci
Adjunt d'Empreses de Caja Madrid, Manuel López,
han signat un conveni de col·laboració per oferir unes
de les millors condicions creditícies del mercat a
pimes i a autònoms, amb productes ajustats a les
seves necessitats i atenció personalitzada. Ambdues
entitats han subscrit aquest acord amb l'objectiu de
millorar la competitivitat de pimes i autònoms a
través de finançament preferencial per al sosteniment
de l'activitat empresarial, la potenciació de la inversió
en R+D+I i el suport als projectes
d'internacionalització. 

Per mitjà d'aquest conveni, Caja Madrid obre una línia
de finançament de 2.000 milions € a disposició de les
pimes, comerços, autònoms i col·lectius associats a la
patronal, distribuïts en les dues línies que formen el
Programa de Suport Empresarial. L’entitat financera
posarà a l’abast de les pimes i els autònoms més de 25
productes amb condicions preferents, que es podran
contractar a través de totes les oficines de Catalunya.  

territoris i permetrà “que Andorra afronti millor el
seu nou paper dins l’economia global”. 

El president de la CEA, Xavier Altimir, ha destacat que
el conveni representa “un pas més en les relacions
internacionals” del teixit empresarial andorrà, i que ha
de servir per gaudir de l’experiència i de les sinèrgies
“amb una patronal tant consolidada com és PIMEC”. 

A l’acte de signatura, que han rubicat Josep González i
Xavier Altimir, s’ha comptat amb la presència del
president de la Generalitat, José Montilla, i del cap de
Govern andorrà, Jaume Bartumeu.

PIMEC ha signat aquest novembre un conveni amb 
la Confederació Empresarial Andorrana per treballar
conjuntament en aspectes com la innovació, la
recerca de nous models organitzatius, la
internacionalització de les empreses, la formació, les
relacions laborals, els estudis i la recerca econòmica. 

El president de PIMEC, Josep González, ha recordat
que com l’entrada d’Espanya a la Comunitat Europea
el 1986, ara Andorra també afronta aquesta fita en
“proporcions similars al d’aquells anys” viscuts a
Catalunya, i s’ha mostrat “convençut” que la
cooperació entre ambdues patronals enfortirà els
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Ple desenvolupament del Corredor 
del Mediterrani
El grau d’acord o desacord de PIMEC respecte a les
diferents mesures varia, però en general es considera
que és un bon pacte. Tot i així, sí que s’ha volgut
deixar constància d’un punt que des de la patronal es
considera fonamental: considerem imprescindible que
el Corredor del Mediterrani es desenvolupi pel
territori català com una via suficientment ràpida i
ampla, i que a més absorbeixi el trànsit de passatgers i
mercaderies que circulen entre Algesires i la Jonquera
a través de Catalunya, ja que es tracta d’un
requeriment indispensable per al teixit industrial i
logístic del país.

El Pacte ha estat signat pel president de la Generalitat,
cinc consellers, tres grups parlamentaris (PSC-CpC,
ERC i ICV-EUiA), l’administració local i els principals
agents econòmics i socials de Catalunya. La gestació
de l’acord ha comportat més de 18 mesos de
negociacions, tant per l’amplitud dels temes com per
les diverses òptiques dels signants. És un pacte molt
important per al futur del país i per això PIMEC ha
volgut participar-hi activament, i així ho continuarà
fent durant el seguiment del mateix.

El PNI pretén ser el full de ruta per al desenvolupa-
ment coherent de les infraestructures del país durant
els propers anys. 

Ara resta el més difícil i important: executar-lo en els
terminis i pressupostos definits. El país té un dèficit
estructural molt important que cal resoldre amb
urgència. Cada dia que passa estem perdent
competitivitat respecte a altres àrees, per la qual cosa
serà molt important la tasca de seguiment.

PIMEC SIGNA EL PACTE
NACIONAL PER A LES
INFRAESTRUCTURES 
AMB UN “SÍ CONDICIONAT”
PIMEC ha signat el Pacte Nacional per a les
Infraestructures (PIN) amb un sí condicionat al necessari
desenvolupament del Corredor del Mediterrani. En cas
que no s’assoleixi aquest objectiu, la patronal es
replantejarà la seva presència al pacte. Així consta en el
document signat l’octubre passat entre les autoritats i
entitats, en què sota la signatura del president de
PIMEC, Josep González, s’explicita: “PIMEC signa aquest
Pacte en la confiança del ple desenvolupament del

Corredor del Mediterrani, i es podrà replantejar la seva
presència en cas que no s’assoleixi aquest objectiu”.
El PIN és "l’acord entre els principals sectors econòmics,
socials, polítics i institucionals de Catalunya sobre les
infraestructures que es necessiten per al
desenvolupament sostenible del país i el benestar i la
qualitat de vida de la seva gent”, tal com s’explica en el
text introductori del Pacte.  Aquest acord actua en els
àmbits del transport i la mobilitat (viàries, ferroviàries,
ports i aeroports), de l’aigua, dels residus, de l’energia, de
les comunicacions electròniques i del sòl per a activitats
productives. Es planteja en un horitzó de 12 anys (fins al
2020) i s’estructura en 23 objectius i 130 mesures. 



potestates iras principum molliverunt, sed adversando
iurgandoque cum parum congrueret, eum ad rabiem
potius evibrabat, Augustum actus eius exaggerando
creberrime docens, idque, incertum qua mente, ne
lateret adfectans. quibus mox Caesar acrius efferatus,
velut contumaciae quoddam vexillum altius erigens,
sine respectu salutis alienae vel suae ad vertenda
opposita instar rapidi fluminis irrevocabili impetu
ferebatur.

Hac ita persuasione reducti intra moenia bellatores
obseratis undique portarum aditibus, propugnaculis
insistebant et pinnis, congesta undique saxa telaque
habentes in promptu, ut si quis se proripuisset
interius, multitudine missilium sterneretur et lapidum.

Illud tamen te esse admonitum volo, primum ut qualis
es talem te esse omnes existiment ut, quantum a
rerum turpitudine abes, tantum te a verborum
libertate seiungas; deinde ut ea in alterum ne dicas,
quae cum tibi falso responsa sint, erubescas. Quis est
enim, cui via ista non pateat, qui isti aetati atque etiam
isti dignitati non possit quam velit petulanter, etiamsi
sine ulla suspicione, at non sine argumento male
dicere? Sed istarum partium culpa est eorum, qui te
agere voluerunt; laus pudoris tui, quod ea te invitum
dicere videbamus, ingenii, quod ornate politeque
dixisti.

L’aeroport iam timebatur, tamquam licentia crudelitati
indulta per suspicionum nebulas aestimati quidam
noxii damnabantur. quorum pars necati, alii puniti
bonorum multatione actique laribus suis extorres
nullo sibi relicto praeter querelas et lacrimas, stipe
conlaticia victitabant, et civili iustoque imperio ad
voluntatem converso cruentam, claudebantur
opulentae domus et clarae.

Eodem tempore etiam Hymetii praeclarae indolis viri
negotium est actitatum, cuius hunc novimus esse
textum. cum Africam pro consule regeret
Carthaginiensibus victus inopia iam lassatis, ex horreis
Romano populo destinatis frumentum dedit, pauloque
postea cum provenisset segetum copia, integre sine
ulla restituit mora.

Haec igitur prima lex amicitiae sanciatur, ut ab amicis
honesta petamus, amicorum causa honesta faciamus,
ne exspectemus quidem, dum rogemur; studium
semper adsit, cunctatio absit; consilium vero dare
audeamus libere. Plurimum in amicitia amicorum bene
suadentium valeat auctoritas, eaque et adhibeatur ad
monendum non modo aperte sed etiam acriter, si res
postulabit, et adhibitae pareatur.
Post haec Gallus Hierapolim profecturus ut
expeditioni specie tenus adesset, Antiochensi plebi
suppliciter obsecranti ut inediae dispelleret metum,
quae per multas difficilisque causas adfore iam
sperabatur, non ut mos est principibus, quorum diffusa
potestas localibus subinde medetur aerumnis, disponi
quicquam statuit vel ex provinciis alimenta transferri
conterminis, sed consularem Syriae Theophilum prope
adstantem ultima metuenti multitudini dedit id
adsidue replicando quod invito rectore nullus egere
poterit victu.

Tu autem, Fanni, quod mihi tantum tribui dicis
quantum ego nec adgnosco nec postulo, facis amice;
sed, ut mihi videris, non recte iudicas de Catone; aut
enim nemo, quod quidem magis credo, aut si
quisquam, ille sapiens fuit. Quo modo, ut alia omittam,
mortem filii tulit! memineram Paulum, videram Galum,
sed hi in pueris, Cato in perfecto et spectato viro.

Thalassius vero ea tempestate praefectus praetorio
praesens ipse quoque adrogantis ingenii, considerans
incitationem eius ad multorum augeri discrimina, non
maturitate vel consiliis mitigabat, ut aliquotiens celsae
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L’objectiu complementari ha estat enfortir el teixit
associatiu i la cooperació empresarial entre les petites i
mitjanes empreses d’Algèria i Catalunya. La CNCPME
agrupa les principals organitzacions empresarials i
professionals de pimes d’Algèria i té caràcter
multisectorial. La seva missió és representar i ser la veu
de les pimes davant de les diferents institucions i
organitzacions del país. És un interlocutor de pes
enfront dels poders públics i la resta d’agents socials.

Josep González i Zaim Bensaci, president de PIMEC i de
la primera organització empresarial de pimes d’Algèria,
Conseil National Consultatif pour la Promotion des
Petites et Moyennes Entreprises (CNCPME),
respectivament, han signat un nou conveni de
col·laboració per promoure els intercanvis empresarials
entre ambdós països en presència del president de la
Generalitat de Catalunya, José Montilla, i del ministre de
la Pime d’Algèria, Mustapha Benbada. L’acord
contempla, a més, tres grans objectius: informar,
assessorar i acompanyar les empreses catalanes i
algerianes en els seus projectes empresarials a Algèria i
a Catalunya; transferir el model patronal de PIMEC a
aquest país, i formar els empresaris i responsables
empresarials d’Algèria en aspectes relacionats amb la
millora de la competitivitat de les pimes. 

Segons Josep González, president de PIMEC, “és un
acord que reforçarà la cooperació bilateral que a hores
d’ara ja existeix”. De fet, aquest projecte suposa el
primer i únic acord estable entre una organització
empresarial de pimes catalana i un organisme
empresarial de pimes d’Algèria d’àmbit nacional. En
aquest sentit, José Montilla ha assenyalat que l’acord
entre ambdues patronals “és una demostració de la
feina que estan fent les empreses catalanes, que volen
vendre més a fora per poder mantenir els llocs de
treball a Catalunya, guanyar dimensió i innovar i
internacionalitzar-se”.

L’origen d’aquest conveni es troba al 2006, quan
PIMEC va iniciar, amb el suport d’ACC10/ACCD, un
programa de cooperació amb CNCPME, a partir del
qual s’han dut a terme un seguit d’actuacions basades
en el suport a la creació de nous instruments per a la
millora de la competitivitat de les pimes del país.

Signatura d’un nou conveni amb la patronal algeriana
en presència del president de la Generalitat de
Catalunya, José Montilla, i del ministre de la Pime
d’Algèria, Mustapha Benbada

PIMEC promou intercanvis
empresarials entre Algèria 
i Catalunya 

Passarel·la empresarial
Amb la finalitat d’impulsar les relacions
entre empreses d’ambdós països, s’ha
creat una passarel·la de pimes que
compta amb professionals del
CNCPME a Algèria i amb professionals
de PIMEC a Catalunya. La passarel·la
atén les consultes que es reben des
dels dos països, difon les oportunitats
de negoci, realitza jornades individuals
d’assessorament a les empreses així
com projectes empresarials, actes de
difusió i missions empresarials. 
A Catalunya s’han atès des del 2006
més de 200 empreses interessades en
el mercat algerià, un gran nombre de
les quals ha acabat executant projectes
al país. Més de 40 empreses han estat
acompanyades en el seu procés de
crear una xarxa comercial o de trobar
soci empresarial.

CORPORATIU
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1r Congrés de Parcs Empresarials
Justament per millorar la competitivitat de les
empreses ubicades en els polígons industrials, PIMEC
va organitzar el 21 i 22 d’octubre el 1r Congrés de
Parcs Empresarials, que va comptar amb més de 150
participants provinents del món empresarial, sindical i
de les administracions públiques. En 16 ponències,
repartides en 5 sessions, es va parlar de l’estat actual
de molts polígons d’activitat econòmica de Catalunya,
que tenen deficiències i suposen, per tant, llasts per a
la competitivitat de les empreses que hi estan
ubicades. PIMEC ha demanat la intervenció de la
Generalitat de Catalunya en aquests polígons a través
d’una Llei de Polígons, finançant aquells projectes que
poden ajudar a dinamitzar l’activitat econòmica. 

Mentrestant, cal parlar d’associacionisme empresarial
en els polígons i de cooperació entre empreses.
Experiències com l’associació del Polígon de Bufalvent
de Manresa ho validen: es pot complementar el nivell
de serveis que reben els polígons des de
l’associacionisme.

El Departament de Polígons de PIMEC també ha
organitzat aquest desembre una jornada d’intercanvi
interregional d’experiències i presentació de bones
pràctiques en polígons industrials, que va tenir molt
bona resposta, i en la qual hi han participat entitats
d’arreu d’Espanya (Andalusia, Castella-la Manxa,
Comunitat Valenciana, Aragó, Astúries, etc). 

A més, a partir de l’1 de gener PIMEC formarà part
de la Coordinadora Española de Polígonos
Empresariales (CEPE), ostentant la representació dels
polígons de Catalunya i tindrà una plaça com a vocal
en la Junta Directiva de CEPE. 

PIMEC promou la cooperació i
l’intercanvi de coneixement
entre empreses ubicades en
polígons industrials i empreses
dels parcs tecnològics, mitjançant
un conveni de col·laboració amb la
Coordinadora Española de Polígonos
Empresariales (CEPE). Concretament,
la patronal participarà en el programa
COPIT (Cooperació amb Parcs
Industrials i Tecnològics), que vol millorar
la competitivitat i el desenvolupament de
les empreses dels Parcs Industrials i els
Parcs Tecnològics, i fomentar el
desenvolupament del negoci entre les
empreses d’ambdós àmbits. COPIT sorgeix
d’un conveni del Ministeri d’Indústria, Turisme

i Comerç (MITYC) amb les associacions APTE i CEPE
de Parcs Tecnològics i Parcs Industrials, l’Escuela de
Organización Industrial (EOI) i l’Empresa Nacional de
Innovación (EINSA).

PIMEC col·laborarà en l’actuació 1 del programa
COPIT, representant les petites i mitjanes empreses
dels polígons industrials i assumint el rol de facilitador
de les relacions entre polígons industrials i parcs
tecnològics de Catalunya. El primer pas serà elaborar
un directori d’empreses participants, la inscripció de
l’entitat i les empreses en xarxa de cooperació
empresarial, proporcionant informació actualitzada
dels polígons. D’aquesta manera es podrà aprofundir
en l’anàlisi dels parcs industrials, la caracterització de
les seves empreses i els projectes i eines existents. Les
fases següents del programa COPIT tenen com a
actuacions principals la cooperació entre empreses de
parcs tecnològics i industrials.

PIMEC promourà la
col·laboració i cooperació 
entre els parcs industrials 
i tecnològics a Catalunya

GESTIÓ EMPRESARIAL

La patronal ha organitzat el 1r Congrés de Parcs Empresarials
de Catalunya
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A més, les empreses catalanes estan, en general, per
sobre de la mitjana europea pel que fa a equipament
TIC però, en canvi, estan molt allunyades d’un índex
òptim en àmbits com la compra i la venda per Internet.

A PIMEC som conscients que aquest dèficit de
presència a Internet per part de les nostres empreses
té motius diversos. Algunes empreses no són
conscients de les oportunitats de negoci ni de la
pèrdua d’imatge que comporta no estar a la xarxa;
altres addueixen aspectes econòmics, falta de temps o
falta de coneixement.

La Secretaria de les Telecomunicacions i Societat de la
Informació, dins del pla PIMESTIC.cat, s’ha adherit a
aquesta campanya de PIMEC, així com ho han fet
alguns ajuntaments com el Vendrell i Rubí. 

Un dels objectius de PIMEC per a l’any 2010 és que
el nombre d’empreses associades sense presència a
Internet quedi reduït a excepcions. Internet no és la
solució, però sí un nou canal de comunicació de
l’empresa i dels seus productes i/o serveis que ajuda a
fer-la més competitiva, i cal tenir-ho en compte.

Tenir presència a Internet és un avantatge competitiu
al qual cap empresa ha de renunciar per qüestions
tècniques, econòmiques o de coneixement. És per
això que PIMEC ha engegat una campanya de
sensibilització amb el lema “Cap empresa sense
presència a Internet” perquè totes les nostres pimes
puguin fer aquest primer pas i disposin de presència a
Internet de forma ràpida, senzilla i econòmica. 
Segons les dades recollides a través de la nostra base
de dades de socis de PIMEC, hem constatat que més
de la meitat de les nostres empreses no tenen
presència bàsica a Internet.

Què vol dir tenir presència bàsica?
• Tenir un nom registrat que identifiqui l’empresa a
Internet (domini propi)
• Fer servir el correu electrònic corporatiu, no un
nom genèric tipus hotmail, gmail, altres...
• Disposar d’un lloc web on els clients i públic
potencial puguin localitzar l’empresa i conèixer els
seus productes i/o serveis

Aquesta presència bàsica ha de ser una primera
experiència que animi les empreses a tenir una
presència molt més activa a Internet.
L’ús d’Internet per part de les pimes segueix creixent
any rere any. El percentatge d’accés a la xarxa és
gairebé del 100%. El correu electrònic és una eina d’ús
corrent per a la major part de treballadors i directius.
Cercar informació per Internet és una pràctica habitual
en la nostra vida professional i privada, però quan
analitzem altres aspectes sobre l’ús d’Internet per part
de les pimes, ens adonem que hi ha elements
importants que mostren resultats molt discrets.

Segons dades de la Fundació Observatori per a la
Societat de la Informació de Catalunya, el 2008 va
créixer un 64% el nombre d’empreses que ofereixen els
seus productes a la xarxa i, tot i la disminució del consum,
les compres per Internet van augmentar un 32%. 

CAP EMPRESA 
SENSE PRESÈNCIA 
A INTERNET

  
   

    
   



pimecnews22

ELS PRODUCTES
FINANCERS 
“SWAPS” A EXAMEN
PIMEC ha organitzat una jornada per tractar la
problemàtica dels swaps davant les nombroses
peticions rebudes de moltes empreses per tractar
aquest, amb la col·laboració de Juan Ignacio Sanz,
advocat i doctor en dret i professor titular de Banca i
Mercat de Valors d’ESADE, i el despatx d’advocats
Rebés & Ferrer Advocats. L’acte ha comptat amb una
elevada assistència, més de 100 empresaris associats a
PIMEC, afectats per la contractació d’aquest tipus de
productes financers. La gran demanda per assistir a la
jornada ha fet repetir-la ja en dues ocasions més.

Els “swaps”, com a transacció financera entre dues
parts que acorden intercanviar fluxos monetaris
durant un període determinat seguint unes regles
pactades, tindrien com a objectiu mitigar les
oscil·lacions de les monedes i els tipus d’interès. No
obstant això, aquesta figura, a priori perfectament
legal, ha donat lloc a pràctiques abusives, basades
sobretot en l’incompliment de diversos requisits
formals per part dels bancs com donar informació
suficient sobre la naturalesa i els riscos de
contractació, classificar de manera adient els clients
com a minoristes o professionals, etc. Són aquestes
pràctiques les que actualment estan essent
qüestionades davant dels tribunals. Durant els últims
anys, en el mercat espanyol la comercialització de
swaps s’ha realitzat de forma generalitzada entre el
públic minorista i les pimes, motiu pel qual a vegades
aquesta contractació en massa i indiscriminada ha fet
que els requisits legals per a comercialitzar els swaps
no s’hagin complert amb rigor en totes les situacions. 

A l’inici de l’acte, Antoni Cañete, secretari general de
PIMEC, ha volgut destacar “el gran impacte que la
problemàtica dels swaps està tenint en el teixit
empresarial català, incrementat per l’actual context de
crisi econòmica”. Per la seva banda, Juan Ignacio Sanz
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ha exposat l’evolució del règim legal aplicable als
swaps i al seu actual marc normatiu.

Joan Ferrer, soci responsable del departament
processal de Rebés & Ferrer Advocats, ha analitzat els
requisits que han de complir aquests derivats
financers quant a contingut i formes de
comercialització, exposant les possibles vies
d’impugnació dels contractes de swap. També ha fet
una anàlisi de l’actual posicionament dels organismes
reguladors (Banc d’Espanya i Comissió Nacional del
Mercat de Valors) en relació a les reclamacions
presentades per particulars i empreses contractants
de swaps, així com un examen de la posició dels
Tribunals espanyols sobre la qüestió. 

Contractació de swaps
La normativa regula una sèrie de requisits
formals de compliment obligatori pels bancs.
Els requisits fonamentals són l’obligació de
l’entitat financera de facilitar una informació
suficient sobre la naturalesa i els riscos de la
contractació del producte, la necessitat de
classificar els clients com a minoristes o pro-
fessionals, en funció del seu grau de coneixe-
ment d’aquest tipus de productes financers
(la immensa majoria de particulars i empre-
ses han de ser considerats com a minoristes,
amb la qual cosa gaudiran d’un major nivell
de protecció); els contractes han de ser lliu-
rats íntegrament als clients i han d’estar sig-
nats per les parts, cal preveure i quantificar
la possibilitat de cancel·lació anticipada. 



 
 

Des de juliol del 2009, PIMEC ha estat duent a terme
una tasca de redefinició dels processos, eines i ús de
la informació tan interna com externa, en què han
participat la majoria de les àrees i departaments
interns, principalment Noves Tecnologies, Atenció al
Soci, Comunicació i Organització.

Les premisses bàsiques per definir aquest nou sistema
de gestió han estat la participació majoritària del
personal de la pròpia entitat en el disseny i
implementació de les solucions, la formació interna
per l’aprofitament de les eines, la inversió en
maquinari i programari adient per aconseguir els
objectius, i, per sobre de tot, un enfocament del
resultat dirigit al destinatari, especialment al soci de
l’entitat. I en tot això, una determinació: segmentar la
informació per fer-la més senzilla de trobar i, per tant,
més útil, i reduir progressivament l’ús del paper.

Intranet i web
Les dues primeres tasques que es visualitzen
derivades d’aquest procés són una eina d’ús intern
(una intranet basada en el Share Point de Microsoft) i
una altra d’ús extern (el redisseny de la web). 

La nova web de PIMEC té dos objectius a mig termini.
El primer és informatiu: “tot allò que vull saber sobre
PIMEC com a entitat, tota aquella informació que
PIMEC analitza i en la qual es posiciona i tot allò que
PIMEC pot oferir-me com a empresa ho tinc a l’abast,
d’una manera senzilla, clara i ben estructurada”.
Aquesta és la part de PIMEC cap al soci. Però també
serà important tota la interactivitat que s’establirà
entre el soci i PIMEC, i entre els socis. Parlem de les
possibilitats de la web 2.0 i de poder actuar des d’una
àrea privada més personal i concreta.

La nova web està estructurada en tres parts. Una
primera genèrica, sota l’epígraf de “PIMEC”, on es
troba tota la informació permanent i el que
considerem destacat: la missió de l’entitat, la seva
estructura organitzativa, tant territorial com sectorial,
les persones que la lideren i les dades de contacte. 

La segona està enfocada a comunicar, en una sola
pàgina, “Actualitat”, d’accés fàcil i pràctic, les activitats i
els posicionaments que va generant l’entitat. S’hi pot
trobar l’agenda d’actes, documentació informativa,
notes de premsa, estudis i butlletins, galeries de fotos i
vídeos, i una versió digitalitzada de la revista PIMEC
News.

I la tercera part, tal com indica el seu nom,
“Avantatges”, detalla totes aquelles prestacions que
un soci pot obtenir en benefici de la seva empresa:
cursos de formació, tant presencials com on-line, els
acords de compra amb diferents proveïdors, que
inclouen descomptes o preus preferencials, i tota la
gamma de serveis, ja siguin gratuïts o pressupostats. 

En paral·lel, la patronal ha treballat per incorporar
conceptes tan fonamentals com complementaris per
reforçar aquesta estructura: base de dades única,
incorporació de les xarxes socials, particularització
per territoris i sectors, millora de l’accessibilitat i la
cerca.

Aquest canvi de filosofia i de disseny és un primer pas.
En els propers mesos s’hi aniran incorporant noves
prestacions i serveis. L’objectiu final a curt termini és
únic: qualsevol soci obtindrà tot allò que demana a la
seva patronal, i podrà interactuar amb PIMEC i amb
altres associats.  

La patronal actualitza la web i crea una intranet per apropar-se
i servir millor els grups d’interès, especialment els socis
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Nou sistema de gestió 
de la informació a PIMEC 



PIMEC Lleida ha organitzat conjuntament amb la
Universitat de Lleida (UdL) el 1r Fòrum
Agroalimentari, que ha tingut lloc aquest novembre a
Lleida. Més de 100 persones del món empresarial
lleidatà i català han assistit a aquesta jornada, que ha
posat en valor el sector i ha definit un pla d’acció per
orientar i millorar els treballs d’alt contingut innovador
que en l’actualitat s’estan desenvolupant. L’acte ha
comptat amb la presència de Joaquim Llena, conseller
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural; Àngel Ros,
alcalde de Lleida, i Joan Viñas, rector de la UdL.
Rafael Peris, president de PIMEC Lleida, ha assenyalat
durant la inauguració que el Fòrum permetrà
“extreure idees i referències que puguin ser d’aplicació
en els seus àmbits” i ha recalcat que a Lleida “és
exemplar la col·laboració entre les tres potes que han
d’aportar les realitats per fer més ric i productiu un
territori: les administracions, el coneixement i el món
empresarial”. També ha destacat la importància del
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari,
“indispensable per a proporcionar les eines de recerca
i transferència tecnològica necessàries per al sector
agroalimentari”, i ha comentat que el Fòrum pot
“enfortir els sectors productius agroalimentaris i posar
les bases per ampliar el teixit de la indústria
agroalimentària a les comarques de Lleida”. 

Josep González, president de PIMEC, ha remarcat
durant la cloenda la importància del sector, i ha
demanat a l’administració mesures per “incentivar
l’empresari i l’emprenedor a invertir, crear riquesa i, per
tant, generar ocupació”. A més, ha demanat que es
posi atenció al sector agrícola, “l’origen de tota aquesta
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1r FÒRUM AGROALIMENTARI
Més de 100 persones del món empresarial lleidatà i català han assistit
a l’acte coorganitzat per PIMEC Lleida i la Universitat de Lleida

potencialitat agroalimentària”, ja que està patint molt, i
ha proposat als agricultors i ramaders pensar en noves
formes més rendibles, com el cooperativisme. 

Innovació i Salut Alimentària
A la primera taula rodona, Innovació i Tecnologia
Alimentària, dues empreses, Argal i AMCOR, han parlat
de la innovació en tots els àmbits de l’empresa: en el
producte, el procés, l’organització i la mercadotècnia.  

Joan Tibau, de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries) ha explicat la tasca d’aquest ens,
l’objectiu del qual és impulsar i portar a terme la
recerca i el desenvolupament tecnològic en l’àmbit
agroalimentari, i transferir tecnologia i avenços científics
als sectors agroalimentaris. Fran de la Torre, director del
Departament de Consultoria Estratègica, Finançament i
Innovació de PIMEC, ha parlat del finançament en
temps de crisi, de com l’adversitat pot ser un estímul
per a la innovació empresarial i, per tant, per aconseguir
sortir endavant amb un producte amb valor afegit.

La taula rodona sobre seguretat alimentària ha
comptat amb la presència de l’Agència Catalana de
Seguretat Alimentària, i també del responsable de
processos de qualitat i desenvolupament de productes
d’El Pastoret de la Segarra, Francesc Malgosa.

Durant la conferència sobre el consumidor i el valor
afegit dels productes alimentaris, Yvonne Colomer,
directora de la Fundación Triptolemos, ha assenyalat
que “Lleida té potencial per crear una xarxa múltiple
de pimes agroalimentàries en diferents àrees. 
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Jornada de PIMEC Vallès
Occidental sobre Cooperació
Empresarial

qualitat poden arribar al mercat global si cooperen
entre elles. Són les anomenades “hidden champions”,
en contraposició als “national champions”, grans
empreses amb interaccions economia-política que
tenen una escala adient per operar en el mercat
global. Tugores creu que s’ha d’apostar pel paper de
les economies de dimensions reduïdes amb trets
d’orientació a la internacionalització, solidesa i
flexibilitat, amb entorns sociopolítics estables, amb
visions i projectes compartits, és a dir, s’ha d’apostar
per pimes que cooperen entre elles. I ha deixat en
l’aire: “I si els veritables «campions nacionals» són els
«hidden champions»”?

La jornada ha continuat amb la intervenció del
catedràtic i expert en el món de la publicitat i la
comunicació, Joaquín Lorente, que ha parlat de com
enfocar l’empresa a partir d’un títol suggeridor que
feia entendre molt explícitament el context actual:
“Tot allò que s’ha après serveix, però ara menys”.
També s’ha realitzat un taller sobre l’estratègia
empresarial per fer front a la situació econòmica
actual, i un altre sobre l’accés a nous mercats.

A la tarda, la jornada s’ha enfocat cap al networking,
els contactes empresarials efectius, i ha finalitzat amb
una activitat dirigida que ha permès fomentar
contactes entre les empreses assistents.

Més de 300 pimes han assistit a la jornada Repte
2010: cooperar, que ha organitzat PIMEC Vallès
Occidental amb l’objectiu de donar eines als
empresaris de la comarca perquè afrontin la crisi, tot
plantejant-se sobretot la possibilitat de la cooperació
empresarial. L’acte, que s’ha desenvolupat a Fira
Sabadell, també ha comptat amb la presència de
diversos alcaldes de la comarca, entre els quals,
Manuel Bustos i Pere Navarro, alcaldes de Sabadell i
Terrassa, respectivament.

Martí Puig, president de PIMEC Vallès Occidental, ha
descrit la cooperació empresarial com “fer-se costat
en les experiències i altres habilitats que envolten les
empreses, amb l’objectiu d’aconseguir un resultat que
normalment no podrien assolir per elles mateixes”.
Per això, ha animat les pimes assistents a cooperar,
perquè “el benefici col·lectiu es traduirà en avantatges
individuals que ni tan sols els propis cooperants
poden preveure”, i “tal com en la crisi dels anys 70”
Sabadell va haver de plantejar-se un nou model de
ciutat apostant pel sector serveis i el balanç és positiu,
“ara també hem de ser capaços de canviar la manera
de fer negocis”. 

Per Francesc Elías, president de PIMEC Vallès Sud,
“tenim un repte, que és com sortir de la crisi”, i ha
puntualitzat que les premisses per aconseguir-ho
tenen molt a veure amb “la innovació, la
internacionalització i la cooperació entre les
empreses, essencialment entre les pimes”. També ha
fet menció de clars exemples de cooperació dins del
món local i comarcal, com el Consorci B30 i les
accions de COPEVO. “En aquest cas –assenyala– hem
de felicitar l’Administració local del Vallès Occidental
perquè ha estat pionera en aquest àmbit”.

Pimes que cooperen i arriben al mercat global
El catedràtic d’Economia de la Universitat de
Barcelona, Joan Tugores, ha explicat que amb el canvi
cap a un nou model productiu, les mitjanes i petites
empreses amb capacitat innovadora i/o productes de
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PIMEC Baix
Llobregat
s’entrevista amb
el nou secretari
general de la UGT
a la comarca
Ramon Pons, president de PIMEC Baix
Llobregat, s’ha entrevistat amb Xavier
Juanto, nou secretari general de la UGT a
la comarca, així com altres membres del
sindicat com Baltasar Santos, responsable
d’organització sindical; Rosa M. Guàrdia,
responsable de Política Social i
Institucional; José M. Martínez, responsable
d’Acció Sindical, i José Antonio Mesa,
responsable de Salut Laboral i Medi
Ambient.

Durant la reunió s'ha acordat treballar
conjuntament en accions encaminades a la
prevenció de riscos laborals, la formació, la
falta de liquidat de les pimes, el problema
de l’atur, la mobilitat i els polígons
industrials, i la demanda de creació d'un
Consorci al Baix Llobregat.

PIMEC forma part
de la comissió de
seguiment
d’actuacions per a
la dinamització de
les Terres de l’Ebre
El dia 9 de novembre va tenir lloc la primera
convocatòria de la comissió de seguiment
d’actuacions per a la dinamització de les Terres de
l’Ebre, presidida pel president de la Generalitat, José
Montilla. Aquesta comissió, formada per les
patronals i els sindicats, a més de diferents
departaments del Govern de la Generalitat, s’ha
constituït com a conseqüència del tancament que
l’empresa Lear Corporation ha plantejat i que
deixarà a l’atur més de 500 persones. Per això, el
Govern ha proposat als agents socioeconòmics una
sèrie de mesures per pal·liar els efectes d’aquest
tancament i, molt especialment, el dèficit històric
que en matèria d’inversions han patit les Terres de
l’Ebre.

La presència de PIMEC a la comissió, representada
pel president del Montsià, Josep Cervera, assegura
que, d’una banda, els plantejaments de
desenvolupament industrial i empresarial es facin
tenint present la participació relativa de les petites
empreses i els autònoms a les Terres de l’Ebre. I, de
l’altra, que les inversions en infraestructures
territorials necessàries per al desenvolupament
econòmic tinguin justament aquesta dimensió
territorial. En aquest sentit, en aquesta primera sessió
de treball PIMEC va lliurar al mateix president de la
Generalitat un document articulat sobre 5 eixos
bàsics (ferroviàries, viàries, portuàries,
telecomunicacions i noves tecnologies, i medi
ambient), cadascun dels quals conté una bateria
d’inversions i propostes d’actuació encaminades a
assolir l’objectiu esmentat de desenvolupament
econòmic.

Un instant de la comissió de seguiment
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Jornada a PIMEC
Vallès Oriental: 
“Reptes,
oportunitats i
responsabilitats”
“L’empresari en temps de canvi: repte, oportunitats i
responsabilitats” és el tema de la jornada organitzada
per PIMEC Vallès Oriental, la Fundació PIMEC Acció
Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, que ha
tingut lloc a la sala Tarafa de Granollers. 

A l’acte hi han participat la consellera de Treball, Mar
Serna, i l’economista Anton Costas, i s’ha plantejat
com un espai en el qual poguessin sorgir noves
iniciatives i formes de treball que permetin als
empresaris sortir reforçats de la situació de crisi
actual, així com donar a conèixer entitats socials del
territori que poden ser una eina útil per a les
empreses. La benvinguda a la jornada ha estat a
càrrec de l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral; el
president del Consell Comarcal, Antonio Rísquez, i el
president de la Fundació PIMEC, Josep-Lluís
Francesch. 

Al final de l’acte, la Fundació PIMEC Acció Social i el
Consell Comarcal del Vallès Oriental han signat un
contracte de serveis entre ambdues entitats per
executar l’actuació “Reinserció de persones amb risc
d’exclusió al món laboral”. De fet, la jornada és el tret
de sortida d’una col·laboració que pretén unir
esforços a favor de les empreses i les entitats socials
d’aquesta comarca. 

TERRITORI

Visita al
Sincrotró Alba

Francesc Elías, president de PIMEC Vallès Sud, ha
visitat el Sincrotró Alba juntament amb l’alcalde de
Cerdanyola del Vallès, Antoni Morral, i el director del
Parc de l'Alba, Miquel Sodupe. Durant la presentació,
s’han tractat diversos aspectes d'interès per a les
pimes que estan pensant en la innovació i en
activitats econòmiques lligades al Parc.

El Sincrotró és un laboratori de llum que funciona
com un microscopi gegantí i permet descobrir els
secrets d’àtoms i molècules. El seu objectiu és donar
servei a investigadors i empreses d’alta tecnologia.
De fet, Miquel Sodupe ja ha ofert a PIMEC la
possibilitat de presentar als empresaris el Parc de
l’Alba i el Sincrotró. 

Jornada de l’Associació
d’Instal·ladors d’Osona
Més de cent persones han assistit a la jornada sobre
oportunitats de negoci, organitzada conjuntament
entre l’Associació d’Instal·ladors d’Osona i PIMEC.
L’acte ha comptat amb la participació de Joaquim
Deulofeu, doctor en Ciències Econòmiques i
Empresarials de la UB, que ha explicat quines són les
actuacions prioritàries en temps de crisi com els
actuals. Igualment, el consultor de PIMEC, Jordi Turu,
ha explicat quins són els ajuts i el suport a la
innovació per a les pimes catalanes.



PIMEC Comerç i la Diputació de Barcelona, a través
de l’Àrea de Comerç, han signat un conveni de
col·laboració rubricat pel president de PIMEC
Comerç, Alejandro Goñi, i pel diputat, president
delegat de l’Àrea de Comerç, Xavier Florensa.

L’objecte d’aquest acord és promoure accions de 
millora en el desenvolupament del comerç urbà i de
proximitat, a través d’actuacions conjuntes que benefi-
ciïn petites i mitjanes empreses comercials en l’àmbit
territorial de la província de Barcelona. Aquest 
objectiu es concretarà en la realització de programes
conjunts de formació, en la coordinació d’accions de
mediació entre les administracions públiques i els 

comerciants, i en la col·laboració en el desenvolupa-
ment d’actuacions de difusió del model de comerç
urbà i de proximitat. 

PIMEC Comerç, en col·laboració amb la Secretaria de
Comerç i Turisme, ha organitzat  una nova edició de les
Jornades de Comerç arreu del territori català. 
Enguany, les jornades han centrat l’atenció en la nova
Llei d’Equipaments Comercials que regula i ordena el
comerç a Catalunya, un cop finalitzada la transposició
de la Directiva Comunitària de Serveis. Els sopars-debat
han servit per plantejar i debatre aquest tema que
preocupa els petits i mitjans comerciants.
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep
Huguet, juntament amb el president de PIMEC

Comerç Barcelona, Andreu Llargués, el president de
PIMEC Comerç Baix Llobregat, Miquel Pérez, i
l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, han presidit l’acte
celebrat a Esplugues de Llobregat que ha comptat amb
més de 200 representants d’associacions de botiguers i
comerciants. També hi han estat presents el president de
PIMEC, Josep González, el president de PIMEC Comerç,
Alejandro Goñi, el secretari general del departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, Enric Aloy, i la directora general de Comerç,
Gemma Puig, entre d’altres personalitats. 

El conseller han transmès un missatge de confiança
envers el nou marc normatiu del model comercial
català. Per la seva banda, els representants de PIMEC
Comerç han defensat la necessitat d’una postura única
i valenta per part del Govern, que doni seguretat i
continuïtat a conceptes tan importants com la
implantació de comerç en trama urbana consolidada,
l’equilibri entre formats comercials i la preservació del
model de ciutat com a model urbanístic de
concentració de serveis.

També s’han celebrat actes a Amposta, Lleida, Girona,
Sabadell, Tarragona i Manresa, els quals han reunit
alcaldes i regidors de més d’una cinquantena de
municipis catalans. 
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VII edició de les Jornades de Comerç
El tema de debat ha estat la nova Llei d’Equipaments Comercials 

PIMEC Comerç i la Diputació de Barcelona
signen un acord de col·laboració
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Nova iniciativa
d’integració de 
formació professional 
en el sector del Comerç

El Departament d’Empresa, Innovació i Universitats, 
el Departament de Treball (a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya), el Departament d’Educació
(amb la participació del Consorci d’Educació de
Barcelona) i els agents socials, vàrem presentar el 16
de desembre, a l’Institut Poblenou de Barcelona, una
nova iniciativa de formació professional, Comerç
Qualificat, que representa una de les primeres
experiències d’integració de formació professional i
que vol donar resposta a les necessitats de qualificació
del sector. Aquestes necessitats han quedat recollides
a l’estudi Anàlisi de la formació per al sector del Comerç,
que es va presentar en el decurs de l’acte.

Aquesta iniciativa permetrà, entre d’altres coses, que
els alumnes que participin en els cursos de formació
contínua puguin capitalitzar aquesta formació com a
part d’un Certificat de Professionalitat (títol que emet
el Departament de Treball) i/o d’un cicle formatiu de
grau mitjà (Departament d’Educació). L’aportació que
PIMEC ha fet a aquests cursos ha estat vital per al
desenvolupament d’aquesta iniciativa.  

Aquesta presentació culmina gairebé dos anys d’un
treball que PIMEC Comerç va iniciar amb el suport 
de la Secretaria General, reunint tots els agents i
proposant-los a treballar per una iniciativa que aportés
valor afegit a les persones i a les empreses del sector.

Antoni Cañete durant la presentació de la Proposta de Treball 

PIMEC Joves Empresaris
sopa amb el director
general de Microsoft
El passat dia 5 de novembre va tenir lloc el tercer
sopar del Club PIMEC Joves Empresaris, amb la
presència de Carlos Grau, director general de
Microsoft per a Catalunya, Balears i la Comunitat
Valenciana. A l’acte hi va assistir Eduard Royo,
president de PIMEC Joves Empresaris i de JEUNE,
l’associació de joves de la patronal europea UEAPME,
i 30 empresaris membres del Club. 

En el transcurs del sopar Carlos Grau va debatre
sobre el futur de les eines tecnològiques i més
concretament sobre l’ús que en fan les empreses. En
la seva opinió, l’aposta tecnològica és clau per a
l’augment de l’eficiència i la competitivitat de les
empreses, però també ho és la formació que
garanteixi l’aprofitament d’aquestes eines i la
interrelació entre elles. Aquests tres punts han de ser
part de l’estratègia de les empreses i no únicament
una aposta d’inversió sense una destinació concreta.

Conceptes com mobilitat, elements tàctils i no tàctils,
videoconferència,  desenvolupaments dissenyats per a
aplicacions específiques, integració de processos o
compartició de tasques, són alguns dels elements
sobre els quals les empreses, mitjançant la tecnologia,
poden millorar les seves prestacions, va explicar
Carlos Grau. A més de moltes oportunitats de negoci
que s’estan generant en el desenvolupament de totes
aquestes utilitats, va afegir.

En resum, el director general de Microsoft va
assenyalar que cal pensar en tres conceptes:
integració, formació interna i aprofitament real de la
tecnologia. Tot, en clau d’estratègia d’empresa.
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La Fundació PIMEC Acció Social ha posat en marxa
emppersona, el primer programa que té per objectiu
donar suport personal i professional a totes les
persones autònomes, empresàries i emprenedores
aturades. El projecte està configurat com un servei en
què professionals i experts
empresarials donaran
orientació, assistència i
assessorament a les
persones dels col·lectius
abans esmentats que ho
necessitin, perquè puguin

acomodar-se a les noves circumstàncies econòmiques i
personals, superar la incertesa i recuperar la confiança.

En paraules de Josep Lluís Francesch, president de
Fundació PIMEC, “la missió d’emppersona és evitar que
quan les persones empresàries o autònomes es quedin
sense feina, pel motiu que sigui, desapareguin o es vegin
retallats tant els seus coneixements com la seva
capacitat emprenedora”. Aquest servei ha de permetre
que aquestes persones trobin formes d’adaptació a les
situacions adverses i un enfocament adequat a les
noves condicions, per poder prendre mesures i
reforçar la confiança personal davant l’adversitat del
moment i, a més, recuperar el seu talent.

La Fundació PIMEC actuarà com a coordinadora del
programa emppersona fent de finestreta única:

FUNDACIÓ PIMEC POSA 
EN MARXA EL “PROGRAMA
EMPPERSONA” PER AJUDAR
L’EMPRESARIAT ATURAT

s’encarregarà de fer l’acolliment i l’avaluació de cada
usuari del programa, i tot seguit el derivarà a un servei
d’orientació específic segons les seves necessitats.
emppersona compta amb orientació psicosocial,
empresarial, professional i socioeconòmica.
Tant l'acolliment com l’avaluació i el disseny del pla
d’acció seran finançats per diverses entitats públiques i
privades sense ànim de lucre. A més, Fundació PIMEC
preveu que mitjançant convenis o acords es comptarà
tant amb la col·laboració de PIMEC com de col·legis
professionals, entitats i programes ja existents,
empresaris de reconeguda trajectòria i mitjans de
comunicació.

La Fundació PIMEC Acció Social es va crear amb
motiu del 30è aniversari de PIMEC amb l’objectiu
d’ajudar l’empresa i l‘empresari/ària a ser socialment
responsable. La seva activitat s’estructura al voltant de
projectes i programes definits en els seus objectius,
bàsicament entesos com a eines que faciliten als
empresaris/àries la integració progressiva de criteris
socials en la seva activitat, sempre atenent a les seves
necessitats i a la seva idiosincràsia empresarial.

“La Fundació PIMEC 
farà de finestreta única:
acollirà, avaluarà i
derivarà l’usuari a un
servei d’orientació
específic”
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Fundició 
Dúctil Benito
L’èxit de la reconversió de l’activitat empresarial

Després dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, Catalunya va
quedar submergida en una crisi que va afectar diversos
sectors empresarials. La indústria tèxtil va ser de les que se’n
va ressentir més. Arran de la conjuntura, Joaquim Carandell,
que tenia una fosa que feia recanvis de peces per a telers 
i maquinària tèxtil, decideix reconvertir la seva empresa 
en fosa modular. Es decideix a diversificar-se d’una manera 
no relacional i canvia els clients tèxtils per municipis i
constructores. Són els inicis de Fundició Dúctil Benito, una 
de les mitjanes empreses amb més èxit i més reconegudes,
tot i que només compta amb 17 anys de trajectòria. 

La tercera generació d’aquests empresaris d’Osona va
detectar una nova necessitat al mercat: s’estaven fent
moltes infraestructures noves, i els constructors
demanaven a Benito peces de fosa que no podien
aconseguir o que no existien a prop, com per
exemple tapes de claveguera. Benito tenia els
coneixements sobre fosa i la capacitat per fer-ho. 
Així és com es va detectar una demanda creixent al
mercat que no tenia oferta. I per aquí va començar la
seva nova activitat empresarial. 

Diversificació
Fins llavors a Espanya només es coneixia la fosa grisa.
En canvi, Benito va ser una de les primeres empreses
que va introduir la fosa dúctil o nodular, que permet
fabricar peces amb menys material i amb igual
resistència. Comença dissenyant, produint i distribuint
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En què es diferencia Benito
Una vegada l’empresa va tenir canals de distribució 
en l’àmbit públic i d’infraestructures, va ser fàcil poder
oferir altres productes, explica Xavier Ilarza. “El nostre
posicionament en el mercat és molt clar : dissenyem el
producte de forma funcional, sostenible -quan es pot-,
durable i eficient. I de manera que sigui estèticament
agradable”. Així defineix el director internacional de la
firma les característiques que diferencien els
productes de la Fundició Dúctil Benito de la resta. 

Però és que a més, Benito està integrada verticalment
endavant. “Nosaltres dissenyem, fabriquem i distribuïm
el mobiliari urbà a escala global. Aquest ha estat un
avantatge competitiu per a l’empresa”. Benito sempre
ha apostat per tenir una xarxa de distribució pròpia
per diversos motius, entre els quals la relació amb el
client, que li aporta molts coneixements sobre les
seves necessitats, i perquè actuen força com a
prescriptors: “expliquem als ajuntaments el que s’ha de
fer, el que es demanarà a nivell de lleis, els aconsellem”. 

Internacionalització
L’any 1992, l’empresa aprofita una altra oportunitat: el
fet que Barcelona és coneguda universalment. Des dels

tapes i reixes de clavegueram, i només tres anys més
tard fa la primera diversificació i amplia l’oferta al
camp del mobiliari urbà. 

Al 2000, ofereix també al mercat jocs infantils, que es
produeixen exclusivament a Galícia; al 2003, torna a
realitzar una diversificació relacionada produint peces
d’enllumenat públic i al 2006 entra en el món dels
contenidors soterrats de recollida de residus.
Posteriorment ha desenvolupat una nova gamma en
l’àmbit de les noves tecnologies: els MUPIS, punts
interactius d’informació ciutadana. “Creiem que tindrà
força acceptació. Ja en tenim diversos d’instal·lats”,
assenyala Xavier Ilarza, director internacional de
Fundició Dúctil Benito.

La missió de Benito és millorar el benestar de les
persones dins l’espai urbà, i aquesta visió més global
de la contribució de l’empresa a la societat és la que
ha permès el canvi d’orientació del negoci i la creació
d’un model molt reeixit. “Abans anaves pel carrer i
miraves el terra, després al voltant i ara també cap al
cel. Quan estàs a l’espai urbà, estàs a casa teva”,
comenta Xavier Ilarza. 



seus inicis, Benito ja va apostar per la internacionalit-
zació. L’any 1995, per abastir el mercat espanyol, 
Benito té una demanda molt gran i la fosa local no
dóna més de si. “El mercat demanava una gran 
capacitat productiva i això només ho permetia Rússia
i la Xina. La Xina, a més, tenia una tradició molt 
important en aquest àmbit, i el seu know how 
superava l’espanyol”. Aquestes dues premisses són les
que Benito veu clares i per això externalitza a la Xina
part de la seva producció. “A més, tenia mà d’obra
qualificada, i com no podia ser d’una altra manera,
després vam veure que era un avantatge competitiu
perquè permetia reduir costos per la mà d’obra 
intensiva”. 

Des dels seus inicis l’empresa ha exportat als mercats
mediterranis i del sud d’Europa, sobretot per la
proximitat geogràfica i l’adaptació del producte: “Itàlia,

Portugal, França i nord d’Àfrica, que són el que en
diem mercats tradicionals”. “Actualment tenim un pla
estratègic d’internacionalització, en què hem pretès
reinventar la internacionalització de l’empresa”,
assenyala Xavier Ilarza. 

El pla 2008-2012 preveu que les vendes
internacionals siguin el 40% de la facturació de
l’empresa en finalitzar aquest interval. “Avui dia Benito
exporta a més de 70 països: a banda del mercat
tradicional, en els últims 3 anys hem fet una immersió
enorme en els països de l’Est, i el nostre repte és
consolidar-nos encara més en els països on ja estem
establerts i buscar noves oportunitats en continents
on no hi som, com el mercat nord-americà, que
creiem que és un dels futurs si volem ser una
empresa global”.

La diferència d’un producte venut al mercat nacional
o a l’exterior té diferències per qüestions estètiques;
així, per exemple, segons els països s’utilitzen colors
diferents, o bancs més grans o més petits. A Espanya
s’utilitzen més les papereres sense tapa, i a països de

centreeuropa i nord d’Europa, tot ha de ser amb tapa.
Els climes també hi influeixen”. 

L’estratègia de Benito en aquest sentit és molt clara:
“nosaltres estem treballant pel desenvolupament de
productes a escala global. No els desenvolupem d’una
manera etnocèntrica. Estèticament, sí que hi ha una
part que és la identitat de marca. Tampoc ens volem
adaptar fins a l’extrem, perquè volem aportar la
nostra identitat, és la nostra contribució a l’Estat i al
món. Sovint comenten que tenim un “estil
mediterrani”, però que és molt “vendible”. És cert,
però, que hi ha dos tipus de clients: un és vendre per
a un país, i l’altre, fer adaptacions al client. 

Abu Dhabi, Ginebra, Torí
Fa poc Benito ha condicionat el nou circuit de 
fórmula 1 d’Abu Dhabi amb més de 1.000 papereres

i 500 bancs. “El prescriptor va descriure unes caracte-
rístiques que havien de complir els productes que 
volguessin optar a concurs. Va guanyar Benito perquè
va ser capaç de cobrir totes les necessitats estètiques
i funcionals que buscaven per a aquest projecte. I
també per la capacitat de producció. Vam proveir el
material en els terminis que es demanaven”. A part
del fet que l’arquitecte et prescrigui i de complir amb
les característiques, també cal ser un proveïdor que
s’adapti al preu que el concessionari necessita”.A 
nivell internacional, cal afegir-hi dues fites més: a Gine-
bra, el banc Lehman ha estat homologat com a banc
de la ciutat; a Torí, s’han fet les jardineres i el banc Kha-
lea, que també ha estat homologat com a banc oficial. 

Crisi i mesures
Benito ha obtingut al 2008 una facturació de 85M
d’euros, i confirma que la crisi els ha afectat
lleugerament. També comenta que, aprofitant el Plan
E, han fet accions de màrqueting focalitzades a donar
a conèixer tot el que es pot fer amb els seus
productes dins d’aquest pla, ja que n’hi ha molts que
hi encaixen. 

“Fundició Dúctil Benito dissenya, fabrica i distribueix
el mobiliari urbà a escala global, apostant per una

xarxa de distribució pròpia.”



Quin és el vostre model de negoci i quines són les
claus del vostre èxit?
El model de Privalia es basa en la venda de productes
de marge alt, la major comunitat de compradors i
l’excel·lència operativa. La clau de l’èxit és oferir
productes de les millors marques amb descomptes
de fins el 70%, gràcies a una estructura de costos
òptima, i amb totes les garanties d’una gran empresa.

Quins són els avantatges per al client respecte a un
comerç tradicional i per a les marques?
Per als clients suposa comoditat, oportunitat i
descomptes. Els nostres socis poden comprar des de
qualsevol lloc i rebre la comanda a l’adreça més
convenient. Els descomptes que poden obtenir són
exclusius ja que els negociem especialment per a ells. 
A les marques els permet conèixer el perfil de clients
potencials no acostumats a comprar a full price per
limitacions econòmiques i d’edat, accedir a clients nous
que per raons geogràfiques no poden comprar la seva
marca i, sobretot, rendibilitzar l’excedent d’estocs.

Com va néixer la idea de crear una empresa de
venda privada online?
Al 2006 vam observar que al mercat francès, llavors
més madur que l’espanyol, començaven a funcionar
les vendes privades online. Ens va semblar un gran
model de negoci, ja que combina ingredients de
mercat amb altes taxes de creixement, com
l’e-commerce, la venda a distància i el comerç outlet, i
vam pensar que funcionaria molt bé a Espanya. 

Com funciona Privalia?
Privalia és un club de vendes privades online. Després
de registrar-se, els nostres socis reben diàriament una
newsletter on anunciem les 3 botigues que obrim
cada dia. Accedeixen directament a la web i miren els
productes oferts: fotografies, descripció detallada, preu
i descomptes, etc. Una vegada escollits, fan la seva
compra en un clic, amb la garantia de VerySign i
Confianza Online, que acrediten la seguretat en les
transaccions i la protecció de dades.
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“La clau de l’èxit és oferir
productes de les millors
marques amb descomptes
de fins el 70%”
Lucas Carné treballava en una consultora americana,
desenvolupant diferents projectes arreu del món, quan va
conèixer José Manuel Villanueva i junts van emprendre
Privalia, un model de negoci desconegut fins llavors a Espanya.
Es tracta d’una botiga outlet online, que en tres anys ha
superat els dos milions de socis i preveu una facturació de 
60 milions d’euros pel 2009. 

Entrevista a Lucas Carné, soci fundador de Privalia



dones entre 25 i 35 anys, urbanes i usuàries habituals
d’Internet.

Com us està afectant la crisi? 
Tot i que Privalia és una empresa anticíclica, en una
època en què el consumidor és més sensible al preu i
les marques tenen més excedents, millora l’oferta i
augmenten les vendes considerablement. 

Quines xifres heu obtingut quant a facturació i
beneficis aquest 2009? 
Aquest any hem tingut una previsió de facturació de
60 milions d’euros, tres vegades més que el 2008. 
Per al 2010 esperem doblar aquesta xifra.

Quina creieu que serà l’evolució de la vostra
empresa? 
L’any 2010 esperem créixer per sobre del 100% i
obtenir rendibilitat a nivell consolidat. Per aconseguir
aquestes fites esperem invertir en infraestructures,
incorporar professionals en l’àmbit estratègic i
optimitzar l’estructura actual.  

És difícil ser emprenedor al nostre país?
A cap país és fàcil, però en llocs com als Estats Units
els emprenedors tenen més suport financer, tant
públic com privat.

La logística és estratègica en la vostra empresa.
Quines millores es preveuen per reduir els terminis
de lliurament del producte? 
Optimitzar els processos de recepció, validació i
sortida de la mercaderia del magatzem, introduint
noves tecnologies que van des de la implementació
de programari informàtic fins a la incorporació d’eines
tècniques per facilitar i agilitzar la manipulació de les
comandes.

Quines innovacions heu aportat al sector a Espanya?
Fa tres anys, el sector de l’e-commerce no tenia pes a
Espanya i les poques compres que es realitzaven eren
de bitllets d’avió. Privalia va obrir el canal de venda de
roba per Internet. Vam convèncer primer les marques
que era una bona opció per rendibilitzar el seu estoc
i, en segon lloc, els consumidors, perquè sabessin que
podien aconseguir millors descomptes que als
comerços tradicionals. Actualment, l’e-commerce és
una realitat i moltes empreses venen els seus
productes per aquest canal.

Heu comptat amb finançament extern des de l’inici
del negoci? Per què el capital risc? El seguireu utilitzant
i per a quin tipus de projectes?
Inicialment, el negoci es va finançar amb capital dels
socis fundadors i va costar trobar inversos que ens
donessin suport. El capital risc era l’única font de
finançament accessible per a un projecte com Privalia,
amb una taxa de creixement elevada i una inversió
bastant important. A mig termini, la companyia no
necessita finançament addicional, però en cas que el
necessités, s’intentaria obtenir dels inversors actuals. 

En quin punt està el procés d’internacionalització de
l’empresa? 
El 2006 vam engegar el negoci a Espanya i un any més
tard estàvem obrint a Itàlia. A finals de 2008, vam
llançar Privalia al Brasil. Actualment comptem amb
oficines a Barcelona, Milà i Sao Paulo. De moment
som líders a tots els mercats on som presents i això
ens anima a plantejar-nos introduir aquest model de
negoci a altres països.

Quants subscriptors teniu actualment? Quin és el seu
perfil? 
A Espanya comptem amb més de 2.000.000 de socis i
si sumem els subscriptors d’Itàlia i el Brasil, superem
amb escreix els 3 milions. El perfil és sobretot femení:
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José Manuel Villanueva i Lucas Carné, socis fundadors de Privalia






