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editorial �

El valor de l’emprenedoria i l’empresariat

Els indicadors econòmics d’aquests primers mesos de 2010 demostren que continuem en recessió 
econòmica, amb un zel excessiu en el consum, una clara tendència destructora de llocs de treball i un 
creixement negatiu dels emprenedors. 

Tampoc des del vessant polític hem tingut bones notícies: fa dos anys, el context d’eleccions estatals 
va retardar que s’acceptés la situació de crisi i, per tant, que s’hi actués. Fa poc més d’un any, els 
empresaris i els autònoms vam anar a Madrid per exigir al Govern i als partits polítics que endeguessin 
ràpidament mesures efectives, en un acte empresarial sense precedents. I tot i així, poques actuacions 
s’han decidit des de l’Executiu fins a dia d’avui. Les reformes i els canvis estructurals per poder avançar 
cap a un futur més estable i prometedor no poden demorar-se més. La classe política i els governants 
han de ser valents, decidits i contundents per implementar-les. 

La nostra economia i el nostre teixit empresarial no entenen de cicles polítics ni d’èpoques de transició. 
Els empresaris i emprenedors treballen cada dia: quan hi ha feina, no hi ha caps de setmanes ni 
setmanes blanques. Trobo a faltar aquest esperit treballador en els nostres governants. És el valor de 
l’emprenedoria i de l’empresariat, poc estimat i cuidat avui en dia. Per això, últimament les comptades 
alegries només vénen de la banda dels èxits empresarials, com els exemples recollits en aquest número 
de la revista. Tot i que la realitat és que la majoria de les empreses estan passant per mals moments, a 
vegades també cal fixar-se en les que superen expectatives i reptes, tot i l’adversitat de la situació. Així 
tenim un bri d’esperança.
La perseverança de l’empresariat és també el que ha fet possible la reforma de la Llei 3/2004 de 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, aprovada el passat 23 de març. Una 
modificació que demanàvem des de feia molts mesos, i que és resultat de l’esforç per fer escoltar la 
nostra opinió com a afectats.

Aquest és un èxit de la nostra tasca: el de PIMEC com a defensora de les pimes, el de tots els 
empresaris per donar-nos suport en les demandes que duem a terme. Com també estem treballant 
perquè el canal a través del qual l’ICO fa arribar els crèdits a les empreses funcioni correctament. Ja 
hem denunciat en diverses ocasions que el crèdit no flueix prou, i hem signat amb l’entitat pública un 
acord per actuar com a facilitador financer, i ajudar així les pimes i els autònoms a accedir als crèdits.

Amb tot, hi ha moments de l’any en què cal posar en valor l’emprenedoria, l’esforç que fan els 
empresaris cada dia, la contribució a la societat i a l’evolució del país. Tot i que sigui un any dur, és 
important aturar-se a pensar en allò que hem fet de bo, quins èxits hem aconseguit, i recordar que dels 
fracassos se n’aprèn per redreçar el camí i continuar endavant. Per això, preparant els Premis Pimes 
2010, m’adono que serà un d’aquests instants en què ens podem sentir units i recuperar energia, 
il·lusió i idees per continuar endavant. I no dubto que serà una nit especial, perquè en un any de 
sequera d’èxits, una pluja intensa de bones notícies empresarials sempre va molt bé.
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Aprovada la llei 
contra la morositat
Després de més de tres anys de reivindicacions per part 
de PIMEC, aquest 23 de març el Congrés dels Diputats 
ha aprovat la modificació de la Llei 3/2004 de mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Una 
demanda que en els últims mesos s’havia intensificat amb 
la creació i les actuacions de la Plataforma Multisectorial 
contra la Morositat. Després d’un període de carència, els 
pagaments entre empreses s’hauran de fer efectius en un 
màxim de 60 dies, i l’Administració haurà de pagar a 30. Josep 
González, president de PIMEC, ha mostrat la seva satisfacció 
per l’aprovació de la reforma, ja que considera que era molt 
“urgent” modificar la llei per poder tenir “uns terminis de 
pagament europeus”.

El president i el secretari general de PIMEC, Josep 
González i Antoni Cañete, respectivament, van 
viure des del Congrés dels Diputats el debat sobre 
la modificació de la llei 3/2004, com a representants 
empresarials i membres constituents de la Plataforma 
Multisectorial contra la Morositat. Josep González 
ha fet incidència en el fet que “un any després de la 
concentració de pimes i autònoms davant del Congrés 
dels Diputats, s’ha aconseguit dur a terme una de les 
principals mesures que es van demanar aquell dia”. A 
més, la modificació de la Llei 3/2004 elimina la clàusula 
abusiva “salvo pacto entre las partes”, que no podrà 
ser emprada en cap operació comercial; aquest és 
l’aspecte clau que calia abordar perquè la llei sigui 

efectiva i no es pugui obviar la resta de la normativa, 
allargant els terminis de pagament.
PIMEC agraeix el suport rebut pels partits polítics, 
que han escoltat les demandes de la petita i mitjana 
empresa de Catalunya i han entès que era necessària 
aquesta reforma per protegir-les de la morositat. Ja l’any 
2007 PIMEC demanava al Ministeri de Presidència del 
Govern espanyol que es remetés al Congrés un informe 
analitzant i avaluant els efectes i les conseqüències de 
l’aplicació de la llei 3/2004, tal com era “obligació de 
fer” en la disposició addicional segona de la llei. Aquesta 
part es va incomplir, i la llei ha continuat permetent una 
situació no desitjable, ja que no és eficaç per eliminar els 
terminis abusius de pagament. 
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Des de llavors, PIMEC no ha deixat de manifestar 
aquesta disfunció de la llei, i ha mantingut contactes 
amb totes les formacions polítiques per aconseguir 
el suport suficient per modificar la normativa. La 
proposta de llei presentada per CiU, les adhesions de 
suport dels altres grups parlamentaris, i la feina feta 
des de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat 
ha fet possible que avui l’esforç de PIMEC a favor de la 
reforma de la Llei 3/2004 doni el seu fruit. 
En aquest sentit, Pedro Torres, coordinador de la 
Plataforma i secretari general d’ADIME, ha fet un 
reconeixement explícit a la tasca de CiU com a 
impulsora de la reforma, així com al paper decisiu 
que ha tingut el Partit Popular en els últims instants 
de la votació, sense oblidar el suport incondicional de 
tots els partits polítics. Antoni Cañete ha considerat 
”històric” el fet que “una plataforma empresarial com 
la Plataforma Multisectorial contra la Morositat hagi 
aconseguit conscienciar la classe política” fins al punt 
que “s’hagi aprovat una reforma tan important per 
fer front als impagats del sector públic i de les grans 
empreses”. 

Les dates clau
Durant el darrer any s’han intensificat les accions com 
a grup d’influència per provocar aquesta reforma de la 
llei, ja que la morositat i els llargs terminis de pagament 
constitueixen un dels motius pels quals les pimes no 
tenen liquiditat, juntament amb la restricció creditícia. 
Aquestes són les dates clau que han permès arribar a 
la modificació de la llei.

• 20 de març 2009. Neix la Plataforma Multisectorial 
contra la Morositat, de la qual formen part  més de 
100 associacions que representen 1.100.000 empreses, 

pimes i autònoms de tot Espanya, amb un volum de 
negoci superior als 150.000 milions d’euros.

• 26 de març 2009. Concentració de pimes i 
autònoms davant del Congrés dels Diputats. Es lliura 
un document de propostes als grups parlamentaris, 
en què una de les demandes principals és la reforma 
de la Llei 3/2004 contra la morositat. Es demana que 
s’estableixi com a termini màxim de pagament 60 
dies (o 45 des de final de mes), sense llibertat de 
pacte entre les parts. La proposta també inclou la 
creació d’un organisme oficial que tuteli l’aplicació de 
l’esmentada llei; la publicació i implementació urgent 
del reglament i l’establiment de sistemes d’arbitratge 
àgils. Es demana que la mesura sigui adoptada abans 
del 31 de desembre del 2009. 

• 4 de maig 2009. La comissió de la Plataforma 
Multisectorial contra la Morositat es reuneix amb 
el president del Grup Parlamentari Català (CiU) al 
Congrés dels Diputats, Josep A. Duran i Lleida, i el 
portaveu d’Economia i Hisenda de CiU a la cambra 
baixa, Josep Sánchez-Llibre. La Plataforma demana el seu 
suport a la modificació de la Llei 3/24 de mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

• 18 de novembre 2009. Cimera politicoeconòmica 
a l’Ateneo de Madrid. Més de 300 representants 
d’associacions empresarials hi assisteixen. La 
Plataforma exigeix que el debat per modificar la llei 
no es retardi més. També participen a la cimera els 
representants dels principals grups parlamentaris: 
Félix Larrosa (PSOE), Ramón Aguirre (PP), Josep 
Sánchez-Llibre (CiU), Joan Ridao (ERC), i Joan 
Herrera (ICV). Tots van coincidir en la necessitat de 
reformar urgentment la llei. 
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• 24 de febrer 2010. Es presenten els resultats 
de l’Enquesta sobre morositat 2009. Els grups 
parlamentaris i els partits polítics de l’oposició es 
mostren units per tirar endavant la reforma de la Llei 
3/2004, i demanen al PSOE que modifiqui la seva 
posició i voluntat de traslladar la legislació en matèria 
de morositat a la Llei d’economia sostenible (LES). 
Durant aquest acte, la Plataforma també assenyala 
tots els punts de la LES que tracten el problema de la 
morositat sense resoldre’l bé.

• 15 de març 2010. La Plataforma Multisectorial 
Contra la Morositat (PMcM) i la Plataforma Gallega 
de Asociaciones Proveedoras de la Construcción 
(PGAPROC) reclamen la necessitat de reformar la 

Llei contra la morositat, que el Congrés dels Diputats 
ha d’aprovar el pròxim dia 23 de març. Empresaris, 
polítics i Administració gallega donen suport a les 
demandes per reformar la llei, en un acte conjunt de 
les plataformes a Santiago de Compostel·la. 

• 23 de març 2010. El Congrés dels Diputats aprova 
la Proposició de llei presentada per CiU per a la 
modificació de la Llei 3/2004, que permetrà a les 
empreses cobrar de forma més ràpida, tant per 
part de les administracions públiques com d’altres 
empreses privades. 
Durant la negociació per l’aprovació de la reforma, 
el PSOE va voler incloure una clàusula que atorgava 
la possibilitat que les grans empreses –més de 100 
milions d’euros de facturació– poguessin pactar entre 
elles ajornaments de pagaments, però va perdre les 
votacions davant de la resta de formacions. 

Els punts bàsics de la llei
La modificació inclou un període transitori perquè 
les administracions públiques redueixin el seu límit de 
termini de pagament, que s’estén fins al 2013, amb una 
escala de 50 dies per a aquest any, 50 per al 2011, 45 
per al 2012 i 30 dies des de l’1 de gener de 2013. En 
el cas de les empreses privades, i exceptuant el sector 
de l’alimentació i els productes peribles –que estaran 
obligats a pagar a 30 dies en tots els casos– el període 
transitori també s’estén fins al 2013, de manera que 
des de l’entrada en vigor de la llei i al llarg del 2011 el 
termini serà de 85 dies, de 75 al 2012 i de 60 dies ja a 
partir de l’any següent. 
El PSOE ha pactat amb CiU que els creditors 
puguin demanar indemnitzacions per als costos de 
cobrament via reclamació judicial o financera, amb 
un límit del 15% per a deutes superiors a 30.000 
euros. Així mateix, es legitima els proveïdors per 
exercir accions col·lectives contra les empreses que 
incompleixen de “manera habitual” els terminis de 
pagament. A més, s’articularà un nou procediment 
judicial de reclamació en el cas de les administracions 
públiques, així com un observatori de morositat 
dependent del Ministeri d’Indústria. 

S’espera que amb aquesta reforma s’injectin en 
el teixit de les petites i mitjanes empreses més de 
6.400 milions. I més de 3.000 a les grans firmes, 
segons dades de la Plataforma Multisectorial contra la 
Morositat. Si, a més, el sector públic pagués a temps 
–ara ho fa a 154 dies, quatre mesos més tard del que 
hauria de fer-ho–, es retornarien a l’economia real 
més de 9.300 milions d’euros, gairebé un 1% del PIB, 
apunta la consultora capdavantera a Europa en gestió 
de crèdit, Intrum Justitia.
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El sector del packaging podria supe-rar la crisi sense massa reajustaments, gràcies a què els seus principals clients provenen de sectors poc tocats per la crisi com l’alimentació, la farmàcia i la cosmètica. No obstant, ha d’estar atent a la competència dels països asiàtics i a la pujada de determinades matèries primeres. De moment, ja està apostant fort per l’R+D, per poder diferenciar-se dels seus possibles competidors.
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El packaging resisteix a la crisi

El Tercer Sector Social, que agrupa un total de 7.500 entitats, té un pes cada cop més important en l’economia del país. El 2009 aquest sector va represen-tar un 2,8% del PIB català. Aquesta xifra equival a un volum econòmic de 5.550 milions d’euros, cinc vegades més que el 2003, quan era de només 900 milions d’euros. Aquestes xifres es desprenen d’un estudi de Caixa Catalunya. 
El Tercer Sector Social de Catalunya ocupa actualment a 100.093 persones, 

nou estudi de la col·lecció eines per a la inclusió de caixa catalunya

aquest sector agrupa un total de 7.500 entitats i genera un volum econòmic de 5.550 milions d’euros.
Segons l’estudi, les persones ocupades en aquest sector són 100.093, un 92% més que el 2003.
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48.000 més que el 2003 (+92%), i un 70% de les entitats socials preveuen crear llocs de treball en els propers cinc anys. D’altra banda, segons l’estudi, es des-prèn que l’ocupació generada és majori-tàriament estable i les dones en són les principals beneficiàries. Aquestes xifres a nivell d’ocupació es complementen amb una important implicació de la so-cietat ja que més de 2 milions de perso-nes hi estan relacionades.
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Antoni Serra Ramoneda, catedràtic d’Economia de 
l’Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona

“La fusió de caixes 
es deu més a la 
necessitat de tancar 
oficines i reduir 
personal que a 
guanyar dimensió”
Antoni Serra Ramoneda (Barcelona, 1933) és catedràtic d’Economia 

de l’Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’on va ser 

rector del 1980 al 1986. Ha estat president de Caixa Catalunya i de 

la Fundació Caixa Catalunya, entre altres càrrecs. Prové d’una família 

industrial del sector tèxtil català, que tenia el gruix del centre de 

producció a la colònia industrial de l’Ametlla de Merola (Colònia Serra 

Feliu). En aquesta entrevista ens dóna la seva opinió sobre la crisi actual, 

els excessos que l’han provocat, les mesures del Govern central i la 

Catalunya del present que ha de mirar cap al futur.
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Quina sortida li veu a la crisi actual?
L’única sortida és millorar. A curt termini poca 
cosa podem fer. Sobretot hem d’esperar que 
altres països com Alemanya i França engeguin 
la seva activitat de nou; si l’economia d’aquests 
països va endavant, les exportacions començaran a 
millorar i això, en principi, farà que millori la situació 
d’Espanya. No és tant com ens en sortirem sinó 
com estarem quan ens en sortim. Tot i així, hi ha 
mesures que s’han de prendre ara però els resultats 
de les quals no es veuran fins d’aquí a uns anys. 

Quines són aquestes mesures?
Són moltes i molt diverses: la necessitat de millorar 
el sistema educatiu és certa, i s’ha de fer de manera 
decidida i entusiasta. També hi ha problemes en 
el mercat de treball, que s’han de solucionar i 
s’ha de fer molt més flexible i eficient; un altre 
problema és l’excés, no només de funcionaris, 
sinó d’administracions. Tenir tants organismes 
superposats és un luxe que no ens podem 
permetre: estem suportant una superestructura 
que segurament significa malgastar els recursos.

Què opina de la pujada de l’IVA?
Crec que de miracles no se’n poden fer. Tenim un 
dèficit molt elevat que implica que un dia o altre 
s’haurà de pagar; a més, s’han d’anar abonant els 
seus interessos. Com aturar i rebaixar aquest dèficit? 
Reduint despesa i augmentant ingressos. No crec 
que la clau sigui reduir despesa en infraestructures, 
ni en aspectes competitius, sinó en el que he dit 
abans: si Zapatero eliminés algun ministeri no 
passaria res. I augmentar els ingressos és augmentar 
impostos: és millor l’IVA o l’IRPF? O posar novament 
el de patrimoni? Això ja és molt més discutible. Però 
és clar que calia augmentar impostos, perquè no 
hi ha cap altre remei, per molt que aquesta solució 
sigui desagradable.

A Catalunya, on domina la pime de capital local, les 
grans empreses són de fora. Planteja algun problema 
això en el segle XXI?
Per la dimensió que té Catalunya, sempre haurem 
de tenir una presència important de multinacionals 

“Podem tenir un teixit de 
petites i mitjanes empreses 
que ens faci competitius”
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grans. És inevitable. L’interessant és que les pimes siguin 
eficients, innovadores i progressistes, en cert sentit. 
Les empreses multinacionals ens aporten tecnologia i 
oportunitat de col·laboracions, de participar del seu 
know how. Això és interessant i ho hem d’aprofitar. 
Ara bé, pensar que nosaltres podem tenir totes les 
grans empreses que cobreixin els serveis bàsics és 
impossible, perquè no som prou grans.

En el món global, pot ser competitiva una economia 
amb la dimensió d’empreses que tenim?
Crec que sí. Potser ens fa falta alguna gran empresa 
catalana, com l’exemple de Nokia a Finlàndia, que 
és un símbol i el motor de bona part de l’economia 
finlandesa. Potser sí que aquí ens falta una empresa 
capdavantera a nivell europeu o mundial en un 
determinat sector. Però a mi em fa l’efecte que podem 
tenir un teixit de petites i mitjanes empreses que ens 
faci competitius.

Acceptem que la crisi s’ha gestat en la construcció i en 
el sector financer. Com qualifica el que va passar a la 
construcció?
Una bogeria col·lectiva, i una manca de realisme per 
part de tots els agents econòmics, per no haver-se 
adonat que produir per produir no té sentit. És com 
si estiguéssim produint cotxes i emmagatzemant-los 
en descampats, i diguéssim: “Que bé! Hi ha molta 
gent treballant a l’automòbil!” Però després tot es 
rovellarà. I d’això ningú no se n’havia adonat o ningú 
creia que algun dia el problema apareixeria sobre la 
taula i hauria crescut. 

I al sector financer, què va fallar? 
Van fallar moltes coses. Primer, per exemple, el sistema 
judicial espanyol, que sabem que no és perfecte: és 
lent i força ineficient. Fa que quan un deixa diners, 
la màxima seguretat la té si hi ha una garantia real, 
si hi ha una hipoteca; en canvi, si només hi ha una 
garantia personal, pot ser difícil, i fins i tot impossible, 
cobrar. Llavors les entitats financeres, que cerquen la 
seguretat, prefereixen donar un crèdit amb garantia 
real, perquè saben que tota la protecció jurídica que 
tenen és molt més gran que no pas si juguen sobre 
garanties personals. Això comporta que hi hagi una 
tendència per part del sistema financer, sobretot, i per 
part del sistema creditici, d’anar cap a l’immobiliari. 
Això és nefast perquè no podem estar vivint sempre 
de l’immobiliari. Aquesta és una de les raons. L’altra, 

que tots vivíem creient que això era la Bóta de Sant 
Ferriol i que rajaria per sempre. I ha fallat, com ara 
estem comprovant.

Què es podria fer perquè no es reproduís?
El Banc d’Espanya ha de prendre unes mesures, i el 
Govern espanyol fa anys que hauria d’haver donat 
un senyal que no es podia seguir per aquest camí. 
Per exemple, podia haver eliminat la desgravació per 
compra d’habitatge. Si per exemple el Banc d’Espanya 
imposa que les provisions que s’han de fer quan es 
dóna un crèdit siguin més grans encara que hi hagi 
hipoteca, si canvies el règim de provisions dónes 
senyals als agents econòmics que s’està penalitzant una 
activitat massa forta. 

Com a president del Centre d’Economia Industrial 
(CEI) i provinent d’una antiga família industrial, 
imaginem que es deu sentir amoïnat en presenciar 
els EROs massius. Catalunya encara pot ser una terra 
d’industrials? 
Si no som industrials, què som? Ramaders o 
agricultors?, no, i financers, tampoc. En canvi, sí que 
encaixem en la indústria en un sentit modern. No hem 
de tornar als telers, sinó apostar per una indústria 
moderna en la qual és difícil posar la frontera amb 
el sector serveis. Això és el que ens correspon i el 
que hem de fer. Tenim empreses farmacèutiques 
que poden trobar nínxols importants, així com altres 
indústries com l’alimentària. Turisme? No hi ha cap país 
que visqui del turisme i tingui un nivell de vida molt 
elevat. El turisme als anys 60 ens va ajudar molt, a nivell 
econòmic i també social. Jo crec que a Catalunya hem 
de cuidar el turisme i donar un servei bo, però no hi 
ha altre remei que potenciar també la indústria. No hi 
ha cap altra sortida.

Ens pot fer cinc cèntims per als nostres lectors sobre 
què és i què fa el CEI?
El Centre d’Economia Industrial va néixer d’una 
idea que em preocupava: durant la transició, tenia la 
sensació que la política econòmica espanyola estava 
massa influenciada pel punt de vista financer. De fet, el 
cervell de la política econòmica espanyola era el Banc 
d’Espanya, i dins d’aquest, el seu servei d’estudis, que 
era i és un gran servei, però que, és clar, tot ho veien 
des del punt de vista financer. Les variables que els 
preocupaven eren la inflació, el tipus de canvi i el tipus 
d’interès. Però les polítiques generades significaven 
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pals brutals per a la indústria, que no podia suportar 
el tipus de canvi, i les exportacions arribaven molt 
barates. D’altra banda, el Ministeri d’Indústria tenia 
molt poca importància sobre la política econòmica. I 
tot i que estava bé que el servei d’estudis del BE es 
preocupés per la política monetària, des de Catalunya 
sempre havíem estat la fàbrica d’Espanya, i havíem 
d’intentar crear algun tipus de centre d’opinió que 
no només tingués influència a Barcelona, sinó que 
també influís a Madrid. Per això vaig proposar crear 
un think tank industrial que actués des de Catalunya, 
i vam crear el Centre d’Economia Industrial, que ara 
col·labora amb la Cambra, el Departament d’Indústria 
i la Universitat.

Vostè ha estat també president de Caixa Catalunya, 
una entitat que es troba en procés de fusió amb les 
caixes de Tarragona i Manresa. Com veu tot el procés 
de reestructuració financera a Espanya? 
El tema de les fusions de caixes no l’acabo d’entendre. 
No hi veig la lògica perquè el governador del BE 
diu que a Espanya hi ha massa caixes, però jo crec 
que el que hi ha són massa oficines, i se n’han de 
tancar i reduir personal. Com es fa això? La caixa 
ha d’examinar quines oficines no són rendibles ni 
ho seran mai, i així anar-ne tancant. Ara bé, per 
l’estructura jurídica que tenen les caixes i la influència 
del personal i del consell d’administració, s’ha de ser 
molt valent per enfrontar-se amb els sindicats, amb 
el personal, i fer aquestes accions. En canvi, ningú pot 
demanar, quan es fa una fusió, que es mantinguin dues 
oficines si estan a 50 metres de distància. O sigui que 
en el fons, s’estan empenyent fusions per prendre 
unes decisions que les caixes individualment també 
haurien pres. Però és que, a més, es justifiquen les 
fusions amb l’excusa que cal guanyar dimensió, i no és 
cert, perquè es tancaran oficines i es reduirà personal. 
Desconec fins a quin punt cada caixa per si sola podria 
superar el 2010 i el 2011, però el BE ha condicionat la 
seva ajuda al fet que es fusionin. Ara bé, els diners del 
FROB al 7,5%, podran tornar-los? I més, crec que el 
procés encara no ha acabat. Això és el començament, 
i s’acabaran produint dos fets: reducció notable del 
nombre de caixes, i la seva transformació en bancs. 

L’accés al crèdit és una de les qüestions clau per als 
empresaris, sobretot per als petits i mitjans. Alguns 
empresaris han valorat negativament les fusions de 
caixes a Catalunya perquè podrien implicar passar de 

9 a 3 entitats i concentrar els riscos de clients, que 
abans podien estar repartits entre diferents entitats 
financeres. Què n’opina vostè?
A mi m’agradava més tenir 9 caixes. Era més sa i fins 
a un cert punt estaven especialitzades en territoris, 
i hi havia molt més contacte entre les pimes del 
territori i l’entitat. Però és clar, hi ha un conjunt de 
circumstàncies que fa que l’evolució obligui a seguir 
per aquest camí.

Sembla que les darreres receptes del govern per 
millorar el crèdit aposten per reforçar el paper de 
l’ICO en lloc d’actuar a través de la banca privada. 
Estem tornant a la banca pública? 
Sí, és clar, és desfer el camí. I si ens descuidem, ens 
passarà aviat, sobretot amb l’escàndol de la nevada, amb 
l’energia elèctrica. S’ha d’anar amb molt de compte a 
l’hora de demonitzar el sector públic, perquè a vegades 
resulta que és absolutament imprescindible. Llavors hi 
va haver una època en què tot s’havia de liberalitzar, i 
ara d’això plora la criatura. Per això es ressuscita l’ICO, i 
no m’estranyaria que també ressuscités alguna empresa 
elèctrica pública o similar. 



Estat d’execució de les 
propostes lliurades als 
representants dels partits 
polítics després d’un any
Un any després de la concentració de pimes i autònoms davant el 
Congrés dels Diputats a Madrid, que va impulsar PIMEC, la patronal ha 
fet balanç del nivell d’execució de les 44 propostes per afrontar la crisi 
que es van lliurar aquell dia als representants dels partits polítics. Sens 
dubte, un dels millors actius que va sorgir d’aquell dia ha estat la unió 
de tots els empresaris, i la visualització del nostre col·lectiu davant la 
societat i els grups polítics. 

El 26 de març de 2009, més de 300 empresaris es 
van traslladar a Madrid per concentrar-se davant el 
Congrés dels Diputats i reclamar mesures urgents 
i contundents per ajudar les pimes i els autònoms 
a superar la crisi. Amb el lema “Sense pimes, no hi 
ha futur”, els empresaris van aconseguir ressò i el 
reconeixement dels seus problemes, tant per part 
del Govern i els partits polítics, com per part de 
la societat. I aquesta és una fita aconseguida que 

cal recordar. Malauradament, de les 44 propostes 
realitzades per PIMEC ara fa un any, i que es van 
establir com a actuacions prioritàries per millorar 
les condicions en què pimes i autònoms afronten la 
crisi, només una quarta part han registrat iniciatives al 
respecte. PIMEC considera que al Govern i als partits 
polítics els cal més valentia i força per implementar 
les mesures, i espera que el consens demostrat entre 
els partits per tirar endavant la reforma de la llei 

Aniversari de la concentració d’empresaris a Madrid davant el Congrés 
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contra la morositat sigui un símptoma que les actituds 
estan canviant. 

Les mesures implementades
Per a PIMEC, un gran repte aconseguit és la recent 
aprovació de la modificació de la Llei 3/2004 de 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, per part del Congrés dels Diputats, per 
reduir els terminis de pagament a 60 dies en el cas del 
sector privat, i a 30 dies en el cas de l’Administració 
Pública. Aquesta modificació, llargament reclamada 
per PIMEC, ha rebut l’adhesió de gran part del 
món empresarial espanyol, i significa un avenç molt 
substancial en l’àmbit dels terminis de cobrament, de 
millora de la tresoreria, d’estalvi de costos financers i, 
en definitiva, de competitivitat. Amb la seva aprovació, 
s’ha aconseguit salvar moltes empreses i llocs de 
treball. De fet, es calcula que a Catalunya permetrà un 
estalvi financer de 1.100 milions d’euros.
En matèria de finançament, també cal destacar 
les millores en el sistema de pagament per part 
de l’Administració catalana, en particular l’adopció 
del confirming. També destaquen en positiu 
la flexibilització dels criteris per a la concessió 
d’ajornaments en les quotes de la Seguretat Social.

Mesures en l’àmbit fiscal
D’altra banda, de les set propostes realitzades en 
l’àmbit fiscal s’ha avançat en quatre: la disminució en 
5 punts de l’Impost de Societats per a empreses amb 
menys de 25 treballadors i amb una facturació anual 
inferior als 5 milions d’euros, i per a aquelles empreses 
i autònoms que mantinguin o augmentin la plantilla; 
la reforma de l’Impost de Successions i Donacions 
amb l’increment del mínim exempt; la supressió dels 
coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent, 
la simplificació de tarifa, i la generalització dels supòsits 
d’aplicació de la reducció per empresa familiar; 
l’ampliació del límit per ajornar el deute tributari sense 
necessitat de presentar garanties, i la reducció del tipus 
d’interès de demora i d’interès legal.

No obstant l’anterior, PIMEC valora de forma 
negativa que tot i l’evidència que el mercat laboral 
espanyol necessita reformes de molta envergadura 
per millorar el seu funcionament (la taxa d’atur 
ha passat de ser d’un 8% a mitjan 2007 al 19% 
actual), no s’ha iniciat cap actuació encaminada a la 
seva reforma, malgrat el clam unànime del sector 
empresarial i de les institucions econòmiques 
internacionals. La gravetat de la situació i el llarg 
període d’eficàcia de les mesures que s’han de 
prendre són, sens dubte, mereixedores d’un 
suspens clamorós.

El Govern no reacciona 
Quant a la reforma del sistema de la Seguretat Social, 
el Govern ha fet un únic pas, una proposta per 
augmentar l’edat de jubilació fins als 67 anys, que a 
part de ser només això, de moment, una proposta, ja 
ha provocat tensions. 
Altres mesures que el Govern té en cartera i que 
estan contingudes a la Llei d’economia sostenible, 
són propostes i no es poden avaluar en un Executiu 
que ens té acostumats a reaccionar tard i dèbilment 
davant la magnitud de la destrucció del teixit 
productiu que s’està provocant. En termes generals, 
PIMEC valora negativament la manca d’iniciativa i 
coratge per part del Govern per afrontar veritables 
reformes estructurals, les quals dia rere dia es 
fan més necessàries, i que permetrien donar una 
resposta més adequada als reptes competitius que 
planteja una economia globalitzada com l’actual. 

“tot i l’evidència que el mercat 
laboral espanyol necessita canvis 
de molta envergadura per 
millorar el seu funcionament, 
no s’ha iniciat cap actuació 
encaminada a la seva reforma”
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Canvi de normativa de l’IVA

20% de descompte a la resta de consultes i tractaments (excepte pròtesis).

Tarifes vàlides fi ns al 31-07-10. P
rom

oció no acum
ulable a altres ofertes.

Ara només per ser soci de PIMEC, tu i els teus familiars directes us podreu 
benefi ciar d’excepcionals tarifes en el tractament de la correcció visual per làser. 
No deixis passar aquesta oportunitat.

És imprescindible acreditar-se a la primera visita mitjançant la contrassenya facilitada al 
telèfon d’Atenció al Soci de PIMEC 902 496450.

902 130 100
www.clinicabaviera.com

TARIFA PIMEC

1.075-1.175€/ull 925€/ullCORRECCIÓ 
PER LÀSER*

75€ 35€
CONSULTA 
PROVES PRÈVIES

TARIFA PRIVADA

H i p e r m e t r o p i a  •  M i o p i a  •  A s t i g m a t i s m e
*Excepte Lasik Customitzat

Tarifes vàlides fi ns

e
35€

PIMEC
des de maig fi ns al juliol

875€/ull

P R O M O C I Ó  C O R R E C C I Ó  V I S U A L  P E R  L À S E R

Ara és el moment

TARIFES I PROMOCIÓ VÀLIDES NOMÉS EN LES CLÍNIQUES DE CATALUNYA.

CB BARCELONA. C/Ganduxer, 71 I C/ Balmes, 183. Tel. 93 362 49 90
CB HOSPITALET. Rambla Just Oliveras, 48. Tel. 93 260 05 10
CB MATARÓ. C/ Pirineus 36, cantonada Vía Europa. Tel. 93 741 92 00
CB REUS. C/Castellvell, 12-14. Tel. 977 32 80 60
CB SABADELL. C/Prat de la Riba, 53-5. Tel. 93 745 09 52
CB TARRAGONA. C/Pere Martell, 41. Tel. 977 25 19 32

Aquest febrer passat, el Congrés dels Diputats ha 
decidit acceptar a tràmit, per unanimitat de tots els 
grups parlamentaris, la Proposició de llei per modificar 
la norma que regula l’IVA. PIMEC feia mesos que 
demanava que les pimes i els autònoms no haguessin 
de tributar per totes les factures no cobrades, i havia 
proposat que es modifiqués el criteri de meritació pel 
de pagament a l’hora de calcular l’impost. D’aquesta 
manera, la mesura tindria un efecte immediat sobre 
la liquiditat de les pimes i els autònoms i, per tant, 
s’evitaria el tancament de molts negocis. 

En el context actual, en què les pimes pateixen 
una manca severa de circulant i veuen difícil la seva 
viabilitat, és essencial que l’Administració descarregui 
de tributs les pimes i els autònoms, com a mesura 
per minimitzar els efectes de la crisi i la problemàtica 
del finançament. Fins ara, la llei obligava a pagar per 

avançat l’IVA de les factures que encara no s’havien 
cobrat, tot i que el risc d’impagats és molt alt i 
l’empresa podia tardar mesos a rebre els diners del 
client.

Per aconseguir la modificació d’aquesta norma, 
PIMEC ha mantingut constants converses amb 
els partits polítics per explicar la problemàtica i 
aconseguir el seu suport. La patronal assenyala 
que cal trobar solucions per fer jurídicament i 
tècnicament viable aquesta proposta al més aviat 
possible, ja que és ara quan les pimes i els autònoms 
tenen problemes de liquiditat. En aquest sentit, la 
patronal està elaborant una proposta perquè, tot 
respectant el marc normatiu de l’aplicació efectiva 
de la mesura, la modificació no es vegi retardada 
pels llargs terminis de tramitació que habitualment 
comporten les reformes legislatives. 
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“Lleida aporta a Catalunya 
un gran territori ple 
d’oportunitats”

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha explicat als 
empresaris reunits a la seu de PIMEC a Barcelona com 
s’ha aconseguit fer de Lleida un territori emergent, i 
ha advertit que “també Catalunya ha de fer un esforç 
en el desplaçament de l’activitat econòmica en la 
mateixa direcció”. Àngel Ros ha desgranat totes les 
accions i decisions que han permès fer de Lleida un 
territori de creixement empresarial: “Lleida aporta a 
Catalunya un gran territori ple d’oportunitats, en el 
desenvolupament d’indústries agroalimentàries, en la 
localització de noves empreses en el nou sòl industrial 
i, entre d’altres aspectes, en la capacitat de créixer com 
a territori, també, d’oportunitats en el seu turisme 
emergent”.
En la presentació d’Àngel Ros, Josep González, 
president de PIMEC, ha assenyalat que els últims 
avanços esdevinguts a Lleida són resultat de la feina, 
l’esforç i la dedicació de la Paeria, i que no és fàcil 
“mantenir el rumb i la decisió en aquest context de 
crisi econòmica”. PIMEC continua recordant que 
els petits i mitjans empresaris catalans “són els que 
menys suport reben de les entitats financeres, també 
de l’Estat” i que, per tant, és obvi que continuen 
patint restricció del crèdit. “Fa gairebé dos anys que 
demanem mesures efectives que ajudin a millorar la 

liquiditat de les pimes –ha recordat Josep González– i 
cal implementar-les ja, tant pel que fa a la reforma de 
l’IVA com a la modificació de la llei contra la morositat”.

Punts forts i punts febles
En infraestructures, l’alcalde ha puntualitzat que 
“l’autovia Lleida-França per la Vall d’Aran ha de ser 
prioritària”, així com és importantíssima l’autovia 
Tarragona-Lleida, “el desdoblament de l’Eix Transversal 
i el futur Eix Ferroviari” per aconseguir un territori 
més equilibrat.  
Així mateix, Àngel Ros ha apuntat que cal convertir 
Lleida “en un territori líder en el sector agroalimentari” 
i ha puntualitzat que es treballa en dos aspectes 
per aconseguir-ho: “la capacitat d’innovació i la 
disponibilitat de sòl industrial”. També ha esmentat els 
punts forts i febles de Lleida: “ens cal afegir valor a les 
matèries primeres que produïm”, i “hem d’anar més 
enllà en la producció d’aliments elaborats”. Considera 
que la manca de sintonia entre la formació professional 
i les necessitats de les empreses és també un punt 
feble, comú a tot Catalunya: “a Lleida ja hem posat fil 
a l’agulla per facilitar la transició entre l’actual sistema 
formatiu dels cicles professionals i el que necessita el 
nostre país en l’horitzó del canvi de model econòmic”. 
Com a punts forts de la ciutat: la universitat, la ciutat 
com a plaça comercial i el turisme. Està orgullós de 
la Universitat de Lleida, que “destaca per la seva 
especialització” i “dóna servei a l’economia bàsica” del 
territori. Una data simbolitza l’esperit de superació 
en temps de crisi: durant l’any 2009, la Universitat 
de Lleida va aconseguir incrementar en un 65% els 
ingressos destinats a projectes d’investigació, passant 
de 5,5 milions d’euros a 9,1 milions; “un increment 
com aquest, obtingut en un any especialment difícil, 
posa en relleu la qualitat dels investigadors lleidatans”, 
ha sentenciat Àngel Ros. 
Amb tot, ha remarcat que fer un salt qualitatiu, com 
està fent Lleida, “requereix la participació concertada 
dels diferents agents socials, i també dels responsables 
polítics cohesionats en un mateix projecte”. 

L’ alcalde de Lleida, Àngel Ros, parla davant l’empresariat català
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El Comitè Executiu de 
PIMEC visita el territori

Josep González, president de PIMEC, i el Comitè Executiu 
de la patronal, han visitat el territori de Girona i Lleida per 
conèixer de prop els problemes de les pimes, així com 
per veure el funcionament i els projectes de diverses 
empreses capdavanteres que estan desenvolupant la seva 
activitat i que se n’estan sortint. És el cas d’ICG Software, 
una empresa lleidatana de 70 treballadors, dedicada a 
la fabricació de programari per millorar la gestió dels 
establiments comercials. “L’empresa està tenint al voltant 
d’un 3% d’augment de les vendes, de manera que es 
constata que la confiança dels clients continua sent molt 
bona”, assenyala el seu president, Andreu Pi. 

El president de PIMEC ha visitat les instal·lacions que 
aquesta empresa té al polígon industrial de Torrefarrera, 

i que a finals d’any es completaran amb una altra nau, 
uns 3.150 metres quadrats que permetran tenir més 
gent i crear unes àrees de negoci més ben repartides i 
estructurades. La firma consolidarà així mercats com el 
dels Estats Units, amb contractes com el que tenen firmat 
amb la multinacional Áreas a l’autopista de Tampa-Miami. 

El Comitè Executiu i Josep González han visitat també 
el Palau de Congressos de Lleida, anomenat La Llotja, 
i l’empresa Indulleida, que es dedica a l’elaboració i 
comercialització de sucs de fruites. Segons el seu director 
general, Marià Sorribes, “l’empresa té 140 treballadors 
i exporta el 80% de la seva producció a països com el 
Japó i Rússia i a la UE”. Indulleida està situada a Alguaire, 
en un polígon propi de 210.000 m2 i els seus accionistes 
són cooperatives i centrals hortofructícoles; més de 140 
empreses productores que engloben a més de 14.000 
agricultors de Catalunya, Aragó, València, Múrcia, Navarra, 
Andalusia i el sud de França.

Líders del sector de la carrosseria
A Girona, el Comitè Executiu ha visitat les empreses 
carrosseres d’Arbúcies Ayats i Indcar, que han consolidat 
l’aliança que van iniciar fa dos anys juntament amb 
Noge per obrir nous mercats a l’exterior on poder 
vendre els seus vehicles, com és el mercat anglès o 
el dels països escandinaus, en què fins ara no eren 
presents individualment. Les dues empreses, que tenen 
una facturació i unes exportacions semblants –uns 25 
milions d’euros i un 85% d’exportació Ayats, i un 70% 
Indcar– treballen per trobar proveïdors comuns i aposten 
per la recerca tecnològica. “Estem treballant en projectes 
molt ambiciosos, tecnològicament molt avançats, amb 
la intenció d’ampliar i reforçar la quota de mercat”, han 
explicat la directora general d’Ayats, Carme Vila, i el 
conseller delegat d’Indcar, Gaël Queralt.

“Ayats, Indcar i Noge lideren el sector de la carrosseria a 
Catalunya i han creat un clúster important”, ha comentat 
Josep González, i s’espera que, malgrat la crisi, “en surtin 
enfortides amb el treball conjunt”. Ara bé, Josep González 
també ha assenyalat que “l’Administració Pública ha de 
donar suport a les empreses del sector de l’automoció 
catalanes, especialment en aquests moments en què la 
majoria tenen problemes de finançament”. 
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Els Premis Pimes 
2010, presidits pels 
Prínceps d’Astúries
PIMEC està organitzant la 13a edició dels Premis Pimes 
2010, que reconeixeran les millors iniciatives empresarials 
desenvolupades a Catalunya durant l’any 2009 en diferents 
àmbits. Els guardons es lliuraran durant la primera quinzena 
de juny de 2010, en el decurs del Sopar Anual de la 
patronal, que tindrà lloc al Palau Sant Jordi de Barcelona. 
Presidiran aquest sopar i lliuraran personalment els 
guardons SSAARR els Prínceps d’Astúries i de Girona.

En un any especialment dur, és important que la pime 
catalana faci palesa la seva capacitat de superació i de 
competitivitat en un entorn tan inestable com el que 
estem vivint. I una de les millors maneres de fer-ho és 
donar a conèixer la qualitat de les pimes mitjançant les 
candidatures als Premis Pimes 2010. Per això, PIMEC 
espera que els empresaris i empresàries catalans s’animin 
a assistir al sopar, el qual serà un lloc de trobada, unió i 
relació entre els qui lluiten cada dia per tirar endavant 
l’activitat econòmica al país. És un moment per valorar els 
èxits empresarials, fer balanç de l’any, i reunir forces per 
emprendre i continuar els projectes.

La convocatòria per optar als Premis Pimes 2010 ha 
estat oberta fins l’1 de maig, i s’ha dirigit a totes les 
mitjanes, petites i microempreses de Catalunya de tots 
els sectors econòmics. El veredicte del jurat es donarà 
a conèixer el mateix dia del sopar, que en aquesta 
edició, a més de la presència esmentada de SSAARR 
els Prínceps d’Astúries i de Girona, comptarà amb 

l’assistència de destacades personalitats del món polític, 
financer, econòmic, periodístic, etc.

Els Premis Pimes inclouen diferents modalitats, que 
premien diverses dimensions de l’empresa:
• PIME més competitiva: micro•petita•mitjana empresa.
• Comerç més competitiu.
• Premi Fundació PIMEC als valors d’empresa.
• Premi a la Qualitat lingüística en el món empresarial.

Arts
Humanitats
Ciències econòmiques
Ciències jurídiques
Ciències socials

Medi ambient
Ciències experimentals
Ciències de la salut
Estudis tècnics

Del 28 de juny al 22 de setembre de 2010

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

www.urv.cat

Des del 24 de maig fins a l’inici dels cursos
Servei de Gestió de l’Extensió Universitària 
Edifici Serveis Centrals • Av. Països Catalans 5-7, 

43007 Tarragona • Tel. 977 256 582 / 977 559 506
 segeu25@urv.cat

Des del 3 de maig fins a l’inici dels cursos
Secretaria Acadèmica del Campus
C/ Teodor González 43, 43500 Tortosa 

Tel. 977 449 747 / 977 449 740 • Fax 977 445 828 
campusterresebre.secretaria@urv.cat
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ADIME s’associa amb PIMEC

C/ Roselló, 231 Barcelona 933 68 39 98
C/ Calvet, 24-26 Barcelona 934 39 16 96

C/ Plaça Lluis Casassas, 6 Sabadell 937 24 92 62
C/ Enric D´Ossó, 2 Tarragona 977 24 92 62

OFERTA EXCLUSIVA pER

PERD PEs I TROBA
EL TEU EqUILIBRI IdEAL

Gaudeix tu i els teus familiars directes del preu especial per socis de pIMEC
en els tractaments d’aprimament de Clínica Londres, on un mEtGE ExPERt
t’aComPanyaRà I Et GuIaRà En tot EL PRoCés D’aPRImamEnt per 
aconseguir el pes ideal que el teu cos necessita. ara, només de maig a juliol, 
gaudeix d’aquesta promoció exclusiva. és imprescindible acreditar-se a la primera 
visita a la Clínica mitjançant la contrassenya facilitada al telèfon d’atenció al 
soci de PImEC 902 496 450.

pRIMERA CONSULTA
MÈdICA GRATUÏTA

902 12 33 66

15% de descompte a la resta de tractaments de medicina estètica pROMOCIó
pIMEC

TRACTAMENTS ESpECIALS TARIFA
pRIVAdA

TARIFA
pIMEC

dE MAIG
A JULIOL

MODELA 5
PÈRDUA DE 5 KG EN 20 DIES 800 660 640

MOdELA 10
pÈRdUA dE 10 KG EN 60 dIES 1.095 930 875

PROGRAMA KILOW
TRACTAMENT AMB BALÓ INTRAGÀSTRIC 5.800 5.220 5.125

Tarifes vàlides fins el 31/07/10. N
o acum

ulable a altres ofertes.

miguel Paniagua, va aprimar-se 47 kg gràcies al Programa Kilow

Unitat de medicina estètica    Unitat de cirurgia estètica    Unitat d´obesitat

L’Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico y 
Electrotécnico (ADIME), que representa un centenar 
d’empreses, cosa que es tradueix en més de 700 
delegacions i punts de venda per tot el territori 
nacional (més del 82% de quota de mercat), s’ha 
associat recentment a PIMEC, gràcies sobretot a la 
col·laboració que han establert ambdues entitats en el 
si de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat 
(de la qual ambdues formen part del Comitè 
Executiu), i el director general d’ADIME, Pedro Torres, 
n’és el coordinador.
“Fruit de les excel·lents relacions en matèria de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, les 
dues institucions vam entendre que si intensificàvem 
el grau de col·laboració a través de la xarxa associativa 
que representa PIMEC, les empreses associades a 
ADIME podien treure un gran rèdit empresarial”, 
argumenta Pedro Torres. “És, de fet, en aquest context 

d’accessibilitat a un gran ventall de serveis i convenis 
corporatius, que ADIME ha considerat adequat i 
estratègicament oportú per al Sector de la Distribució 
Industrial de Material Elèctric i Electrotècnic, 
incorporar-se al teixit productiu que representa 
la Patronal de les Petites i Mitjanes Empreses de 
Catalunya”. 
ADIME és una associació professional sense ànim de 
lucre, creada per iniciativa empresarial l’any 1995. 
El seu principal objectiu és la cerca constant de la 
màxima eficiència de les relacions entre fabricants, 
distribuïdors i empresaris instal·ladors del sector del 
material electrotècnic. 
La missió d’ADIME es basa sobretot en 
l’assessorament en les diferents àrees de gestió, 
l’R+D+I, la formació contínua, l’impuls a les TIC, la 
implantació de normatives europees mediambientals i 
d’eficiència energètica, i altres serveis generals.
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PIMEC ajudarà pimes i 
autònoms a sol·licitar i 
aconseguir els crèdits de l’ICO

La patronal PIMEC ha signat un conveni amb l’Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) que la converteix en 
organisme col·laborador del projecte del “Facilitador 
Financer”, una eina d’aquest organisme que vol fer més 
accessible i ordenada la demanda de crèdit per part 
de pimes i autònoms. Han rubricat el conveni José M. 
Ayala, president de l’ICO, i Josep González, president 
de PIMEC.
Com PIMEC ha denunciat en diverses ocasions, 
els crèdits de l’ICO no arriben a la majoria de les 
empreses, ja que la via de concessió és a través de 
les entitats financeres, i aquestes en deneguen un alt 
percentatge. Per solucionar-ho, l’organisme oficial 
ha creat el “Facilitador Financer”, que té com a 
objectiu primordial ajudar els autònoms i les pimes a 
accedir al finançament. S’encarregarà d’assessorar les 
empreses en el procés de tramitació de crèdit, revisar 
els expedients denegats, i canalitzar les sol·licituds de 
crèdit amb necessitats de finançament per a inversió 
i/o circulant fins a un import màxim de 2 milions 
d’euros que hagin estat rebutjades per les entitats 
financeres en primera instància. 

PIMEC oferirà aquests serveis des 
de les 13 delegacions

La patronal serà agent col·laborador d’aquesta eina, i 
tindrà la missió d’assessorar les pimes i els autònoms 
que ho sol·licitin sobre com complimentar el formulari 
de sol·licitud de revisió del crèdit demanat. A més, 
també donarà suport a l’hora d’aportar la documentació 
requerida, especialment la de caràcter financer. El seu 
rol de “nou agent” permetrà als assessors financers de 
PIMEC consultar l’estat de l’operació per mitjà d’una 
extranet, complimentar les dades sol·licitades i adjuntar la 
documentació que s’hagi requerit a l’usuari. Ara bé, caldrà 
l’autorització expressa de la pime o l’autònom a l’agent 
perquè aquest pugui fer ús d’aquestes capacitats. A més, 
PIMEC oferirà aquest servei a les pimes i autònoms des 
de qualsevol de les 13 seus i delegacions que té arreu del 
territori català. 
El valor afegit del “Facilitador Financer” és que no hi haurà 
altre criteri per a la concessió del crèdit que la viabilitat 
del negoci. A Catalunya hi ha hagut algun cas concret 
d’empresa que després de sol·licitar un ICO via banca i 
ser-li denegat, ha introduït la seva demanda de crèdit al 
facilitador i ha aconseguit finalment l’ICO, prèvia avaluació 
del propi personal de l’entitat pública.

Trobar la via d’accés al crèdit

Josep González, president de PIMEC, ha assenyalat 
que “ara mateix trobar la via perquè les pimes puguin 
accedir al crèdit de manera directa i fàcil és primordial 
per a la seva supervivència. Aconseguir un crèdit avui en 
dia no és fàcil, però PIMEC té la voluntat de col·laborar 
en tot allò que sigui necessari per ajudar les pimes en 
els seus problemes financers”. Per això ha donat tanta 
rellevància al fet que la patronal pugui col·laborar amb 
aquesta eina de l’ICO.
Per la seva banda, José María Ayala, president de l’ICO, ha 
valorat positivament l’acord de col·laboració signat amb 
PIMEC, ja que “representa un pas més en els esforços 
que està duent a terme l’Institut amb l’objectiu de facilitar 
l’accés dels autònoms i les pimes al crèdit”. 
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Asseguri el risc de 
contaminar el medi ambient

Joan Barfull
Director del Departament 
de Medi Ambient de PIMEC
jbarfull@pimec.org 

La Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat 
mediambiental, estableix que les activitats llistades en 
l’annex III* hauran de ser objecte d’una anàlisi que 
servirà per a determinar en valor econòmic el risc que 
tenen de causar un dany mediambiental.
A resultes d’aquesta anàlisi, les empreses amb un risc 
valorat entre 300.000 i 2.000.000€ hauran de tenir una 
garantia financera obligatòria que asseguri que, en cas 
de contaminació del medi, independentment que hagi 
estat causada amb intencionalitat o negligència, farà 
front a la despesa per a reparar els danys ocasionats.
S’estableixen tres tipus de garantia financera: 
l’assegurança, l’aval o la reserva tècnica. En el cas que el 
risc valorat sigui inferior a 300.000€, l’empresa queda 
exempta de tenir la garantia financera. També estaran 
exemptes aquelles empreses que, amb un risc valorat 
entre els 300.000 i els 2.000.000€, estiguin certificades 
per ISO 14001 o EMAS.

Contractar una assegurança
Cal remarcar, però, que en el supòsit de contaminació 
del medi, la responsabilitat de reparar recau sobre el 
causant en tots els casos, estiguin exempts de tenir la 

garantia o no. És per això que des de PIMEC Mediació 
d’Assegurances s’està ultimant un acord amb una 
companyia asseguradora per poder oferir als associats 
una pòlissa que els cobreixi en cas de sinistre.
La Llei disposa que serà a partir del 30 d’abril de 
2010 quan el Ministeri de Medi Ambient començarà 
a publicar unes ordres ministerials que inclouran la 
metodologia o els barems per tal que les empreses 
puguin conèixer la quantia que la llei els obliga a 
assegurar. Dels darrers contactes amb el Ministeri, ens 
consta que aquesta tramitació va amb retard i que 
s’estan replantejant algunes qüestions de la llei.
Tenint en compte que l’empresa que contamini el 
medi actualment ja té l’obligació de reparar el dany 
causat, des de PIMEC aconsellem que des d’un punt 
de vista preventiu es valori si existeix un veritable risc, 
considerant la possible afectació de l’empresa a un 
entorn vulnerable (p. ex. xarxa natura 2000, afectació a 
aqüífers, abocament d’aigües residuals a la llera pública, 
etc.). En aquests casos pot ser aconsellable, fins que el 
Ministeri no determini el procediment que caldrà seguir 
per a fixar l’import de la garantia financera, contractar 
una assegurança que cobreixi almenys una part del risc 
en els termes que estableix la llei.
Des del Departament de Medi Ambient de PIMEC 
ens oferim a assessorar-vos sobre aquestes qüestions 
i a ajudar-vos a valorar la necessitat de contractar una 
assegurança. 

* Per saber quines activitats s’inclouen en l’Annex III, es pot 
consultar el BOE núm. 244, pàgina 43.329, o demanar informació al 
Departament de Medi Ambient de PIMEC.
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Nou portal de feina 
www.pimec.jobs

És sobradament conegut que el cicle econòmic de 
crisi i de recessió pel qual està passant el nostre país 
està incidint d’una manera molt violenta, acusada i 
manifesta en l’ocupació, i que aquest marc no està 
afavorint tampoc la inserció laboral, sinó que s’estan 
incrementant els índexs d’atur de forma considerable, 
sobretot en certs sectors. Això agreuja la situació 
i les possibilitats d’accedir al mercat de treball a 
determinats col·lectius. Amb aquesta tendència 
de l’atur a augmentar i l’oferta de feina reduïda, la 
competitivitat professional i l’empresarial és més 
important i necessària que mai.

En aquest context, PIMEC, en qualitat d’agent 
econòmic i social, i en línia amb altres projectes interns 
i com a part integrant de diferents programes de 
polítiques actives d’ocupació, intensifica les eines per 
intermediar entre l’oferta i la demanda a través de la 
creació d’un portal de feina propi (www.pimec.jobs). 
Aquest portal posa a l’abast tant de les empreses com 
dels professionals que cerquen projectes a la pime, 
un entorn interactiu i comú, apostant per l’eficiència i 
l’agilitat de l’e-recruïtment en les polítiques de gestió 
de persones.

El departament de Consultoria de Recursos Humans 
de PIMEC gestionarà el portal, que serà d’accés gratuït, 
i l’incorporarà als diferents recursos de captació i/o 
reclutament de professionals i d’intermediació que 
ja utilitza des de fa anys, apropant les necessitats dels 
diferents col·lectius, millorant la capacitat d’adaptació i 
alineació entre professionals i necessitats empresarials, i 
vetllant per la seva adequació.

A la tasca d’intermediació que el departament 
desenvolupa des de 1995, se li ha de sumar la feina 
realitzada els últims anys en matèria d’orientació, 
d’inserció laboral i de recol·locació, sobretot en la 
gestió d’excedents de personal els últims 2 anys.
Formem part de la xarxa de suport especialitzat en 
l’orientació professional del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, cerquem la millora de l’ocupabilitat de 
les persones desocupades (en especial col·lectius 
vulnerables o amb risc d’exclusió) i fomentem l’esperit 
emprenedor, la creació de llocs de treball i d’empreses 
en diferents territoris.
En aquests moments, estem gestionant diversos 
programes d’orientació professional, acompanyament 
i inserció laboral, i en concret els Itineraris Personals 
d’Inserció. Aquest programa d’orientació integral 
és un facilitador del canvi i té com a objectiu dotar 
i proporcionar suport, informació, eines i recursos 
tant personals com professionals als treballadors 
aturats que busquen feina. Les diferents accions 
que es realitzen s’articulen a través d’uns itineraris 
personalitzats, sobre la base d’un estudi avaluatiu i de 
diagnòstic, que condueixen a tot un seguit d’accions 
individuals i grupals. L’usuari és acompanyat en tot el 
procés per l’assoliment dels seus objectius.
 
Durant l’exercici del 2009 es van atendre un total de 
658 usuaris de les comarques del Barcelonès, Baix 
Llobregat i Tarragonès, i es van realitzar a l’entorn de 
807 accions individuals i grupals. 
Pel que fa al perfil dels professionals atesos, el 35% 
han estat dones i el 65 % homes, més afectats per la 
situació actual. Del col·lectiu masculí, el 31,27% estaven 
entre els 31-40 anys i el 26,12% entre 41-50 anys, i 
quant a les dones, un 35,40 % entre els 41-50 anys i un 
25,47%, entre els 31-40 anys.
Respecte a la formació, el 36% dels usuaris tenen 
graduat escolar i/o ESO, el 21% Batxillerat i el 14% 
estudis universitaris. El 17% provenen del sector 
construcció, immobiliari i arquitectura, amb una 
presència també important d’oficis i professions, i de 
producció i indústria. 

Xenti Robles
Directora del Departament 
de Consultoria de RRHH 
de PIMEC
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El president de PIMEC, Josep González, ha pronunciat una 
conferència sota el títol “Les pimes en el context econòmic 
actual” al Rotary International de Reus. Josep González 
ha centrat el discurs en la incidència de la crisi sobre les 
micro, petites i mitjanes empreses, el col·lectiu més afectat, 
tot aportant dades que revelen la magnitud de la tràgica 
pèrdua de teixit empresarial. L’acte, al qual ha assistit 
una notable representació empresarial de Reus, ha estat 
presidit per José Luís Núñez, president del Rotary Club 
de Reus, i ha comptat amb la presència de Josep-Joaquim 
Sendra i Xavier Colom, presidents de PIMEC Tarragona i 
PIMEC Baix Camp, respectivament.
El president de PIMEC ha destacat que el principal factor 
que perjudica les pimes és el finançament, i ha manifestat 
que pràcticament 2/3 parts de les empreses catalanes 
tenen dificultats per accedir al crèdit, i que la denegació és 
més accentuada com més petites són les empreses. 
Pel que fa al finançament intern de les pimes, Josep 
González ha assenyalat que continua amenaçat pel gran 
problema de la morositat, i ha explicat la lluita que PIMEC 
ha dut a terme per aconseguir que s’estableixin uns 
terminis de pagaments raonables i en línia amb els dels 
països de la Unió Europea. 
Respecte a la pujada d’impostos, concretament el de 
l’IVA a partir del juliol de 2010, ha assenyalat que serà 
un factor especialment perjudicial per a les pimes. Així 
mateix, el president de PIMEC també ha parlat dels costos 
administratius, un aspecte en el qual s’està treballant des 

de fa temps, i ha fet referència a l’estudi que va presentar 
la patronal sobre el sector hoteler, en què es demostrava 
l’impacte que poden tenir les mateixes normes segons la 
dimensió de l’establiment.
L’altre tema tractat durant la conferència ha estat l’Small 
Business Act, una iniciativa promoguda per la Comissió 
Europea a favor de les petites i mitjanes empreses. En 
referència a aquest tema, Josep González ha explicat que la 
patronal està col·laborant amb la Generalitat per adaptar a 
Catalunya els principis i objectius d’aquest projecte per tal 
d’afavorir les pimes, i que com a resultat d’aquest treball, a 
començaments d’any Catalunya ja ha merescut un guardó 
de la Unió Europea com a Regió Emprenedora Europea.
Per finalitzar, el president de PIMEC ha remarcat la 
necessitat que les patronals i la societat civil fem més 
pedagogia per tal de prestigiar la figura de l’empresari i 
atorgar-li la rellevància que es mereix.

Conferència al Rotary Internacional de Reus

PIMEC Baix Llobregat ha organitzat dues jornades en 
el marc del dia de la dona treballadora per parlar de la 
conciliació de la vida personal i laboral i, en concret, de la 
gestió i els usos del temps.
Més de 80 persones han assistit a la jornada a la seu 
d’UGT al Baix Llobregat, que ha anat a càrrec de Xenti 
Robles, directora de la Consultoria de Recursos Humans 
de la patronal, i en què s’ha parlat de l’organització i la 
gestió del temps a la pime, la seva aplicació i la millora de 
les pràctiques. PIMEC ha observat una clara tendència 
cap a la implementació d’aquestes mesures a la pime 
com a element per incrementar el compromís, la 
fidelització i la motivació dels treballadors i treballadores, 
i com a element de compensació total. Les pimes on 
s’apliquen més aquestes accions són les del sector 

serveis, i entre les mesures de conciliació més utilitzades 
hi ha les de flexibilitat horària.
A la jornada hi han assistit Xavier Juanto, secretari general 
d’UGT Baix Llobregat, que ha obert l’acte; Raquel Gil, 
secretària de Polítiques d’Igualtat d’UGT de Catalunya, 
i Emilia Briones, regidora de Polítiques d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Cornellà, entre d’altres. 
El mateix tema també s’ha tractat en una conferència 
a la seu de Cornellà de Convergència Democràtica 
de Catalunya, en la qual han assistit unes 40 persones. 
Néstor Artés, president de CDC de Cornellà, ha 
obert l’acte, en què també han participat Sonia Ruiz, 
presidenta de l’àrea d’Igualtat i Drets Civils de CDC de 
Catalunya, i Rosa M. Guardia, responsable de Polítiques 
d’Igualtat d’UGT al Baix Llobregat.

Jornades sobre la conciliació laboral 
a les entitats del Baix Llobregat
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PIMEC Vallès Occidental i el Col·legi d’Agents 
Comercials de Sabadell i comarca han arribat a un 
acord de col·laboració per donar suport als agents 
comercials.
Totes dues organitzacions, conscients de la situació 
econòmica actual, sumen esforços per intentar cobrir 
necessitats dels seus respectius col·lectius. Actualment, 
ha augmentat la necessitat de l’empresa de cercar 
professionals que contribueixin a reafirmar les seves 
estructures comercials i incrementar les vendes. 
El Col·legi d’Agents Comercials ubicat a Sabadell, 
que es va incorporar a PIMEC com a soci fa dos anys, 
ha expressat la seva satisfacció de poder col·laborar 
amb la patronal posant a l’abast de les empreses el 
seu col·lectiu de professionals altament qualificats. 
Cada vegada són més les empreses que contracten un 

comercial sense valorar la seva formació i acreditació. 
La vinculació dels agents al Col·legi és una garantia de 
professionalitat i qualitat per a les organitzacions que 
necessiten els serveis d’aquests professionals, apostant 
per la formació contínua i el reciclatge. 
A partir d’ara, qualsevol agent comercial de Sabadell i 
comarca podrà participar d’aquesta iniciativa adreçant-
se al mateix Col·legi per portar-hi el seu currículum 
o actualitzar-lo. Tot seguit el Col·legi enviarà aquesta 
informació al Departament de Consultoria de 
Recursos Humans de PIMEC, on entrarà a formar 
part d’una borsa de treball de la qual es nodreixen les 
empreses que necessiten personal.
Martí Puig, president de PIMEC Vallès Occidental, 
està molt satisfet d’haver arribat a un acord 
d’aquestes característiques “perquè beneficia les dues 
organitzacions, que treballen conjuntament a i per a 
la comarca”. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les 
accions de suport que PIMEC dóna als autònoms. Per 
aquest motiu s’ha considerat prioritari donar suport 
al Col·legi d’Agents Comercials, que representa un 
volum important d’autònoms de la comarca.

PIMEC Vallès Occidental i el 
Col·legi d’Agents Comercials 
de Sabadell i comarca 
col·laboren per ajudar 
aquest col·lectiu

“totes dues organitzacions, 
conscients de la situació 
econòmica actual, sumen 
esforços per intentar 
cobrir necessitats dels seus 
respectius col·lectius”



territori 25

210X150ALUMNIUB.indd   1 22/4/10   14:58:43

Trobada de Miquel 
Roca i Junyent amb 
empresaris del Vallès 
Oriental 

PIMEC Catalunya Central és una de les entitats que 
ha impulsat el naixement de la plataforma Fòrum de la 
Catalunya Central com a element d’interrelació entre 
les institucions, entitats, empreses i personalitats que 
configuren la societat civil del Bages i les comarques del 
seu entorn. La iniciativa compta, a més, amb entitats 
capdavanteres de la comarca com Caixa Manresa, la 
Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, l’Associa-
ció de Joves Empresaris de la Catalunya Central, Dones 
Emprenedores i Innovadores de Manresa (DEIM), 
el Rotary Club Manresa, el Gremi de Constructors 
d’Obres de Manresa i Comarca i Tertúlies a la Cuina. 
El nou fòrum econòmic pretén fomentar els vincles 
entre dues generacions de la societat civil d’una mane-
ra oberta i plural. Amb aquest objectiu, es realitzaran 
tres sopars a l’any, en què es promourà el debat sobre 
aspectes clau de la societat del territori, com són l’eco-
nomia, la innovació, les tecnologies, la globalització, la 
sostenibilitat o l’educació, entre d’altres. El tractament 
d’aquests temes buscarà un enfocament altament tèc-
nic i enriquidor i sempre des d’un vessant despolititzat.

Nou Fòrum 
econòmic Catalunya 
Central

PIMEC Vallès Oriental ha organitzat un acte sota el 
títol “Reptes de futur per a les pimes catalanes”, en 
què s’ha comptat amb la ponència de Miquel Roca, 
advocat i exportaveu de CiU al Congrés dels Diputats. 
A l’acte, que ha tingut lloc al Teatre Auditori de 
Granollers, hi han assistit prop de 300 empresaris.
L’expolític ha assenyalat que “l’austeritat i el rigor 
és el que més beneficia la petita i mitjana empresa”. 
Per això cal un realisme que Miquel Roca no detecta 
en el discurs del govern central actual, “que permeti 
adonar-se que no es pot seguir incrementant el dèficit 
ni continuar tolerant l’actual nivell d’atur”. Per tant, 
segons el seu criteri, és totalment necessària una 
reforma en profunditat del mercat laboral. “El país no 
té futur si no expliquem a la gent el valor de l’esforç, 
de l’autoexigència, de la capacitat de voler progressar 
i de millorar la formació, per arribar a tenir el valor 
de construir futur”. “D’aquesta crisi ens en sortirem, 
costarà sacrificis durant força temps, però ens en 
sortirem”, ha apuntat Miquel Roca.
L’acte ha comptat també amb la participació de Vicenç 
Paituví, president de PIMEC Vallès Oriental, el qual 
ha demanat als representants polítics una reforma 
urgent de l’actual Llei 3/2004 de mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, que 
permeti a les pimes tenir més liquiditat i reduir els 
costos financers. La cloenda ha anat a càrrec de Josep 
Mayoral, alcalde de Granollers.Alba Pinzolas
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Autònoms PIMEC col·labora 
amb les administracions 
locals per promocionar 
l’emprenedoria

Autònoms PIMEC col·laborarà amb la Diputació de Lleida 
i la Paeria a través del projecte “Força Autònoms”, que vol 
incrementar i estimular l’emprenedoria i l’autoocupació, 
consolidar i fer viable el treball autònom, facilitar l’accés al 
finançament de negocis viables, i potenciar la importància 
de l’anàlisi de negoci i de la valoració del risc en la presa de 
decisions dels autònoms.  
Per aconseguir aquests objectius es crearà una línia de 
finançament adreçada a emprenedors que posin en marxa 
el seu negoci i a empresaris que creïn ocupació estable a les 
comarques lleidatanes. Per als emprenedors es concediran 
fins a 20 subvencions, amb un import màxim de 4.200 
euros per a cadascuna, i per als empresaris autònoms es 
concediran fins a 25 subvencions, també per un import 
màxim de 4.200 euros. 

La crisi que estem vivint, i que afecta sobretot els 
autònoms i les pimes, ha fet parlar molt del concepte de 
l’emprenedoria, en bona part perquè Catalunya sempre 
ha estat i és un país d’homes i dones emprenedors. 
Tot i així, si ens comparem amb altres països que 
comparteixen la nostra mateixa cultura econòmica, 
durant els últims anys a Catalunya ha disminuït la ràtio 
d’emprenedors per població activa. De fet, les últimes 
dades assenyalen que s’estan perdent 121 autònoms cada 
dia laborable a causa de la conjuntura econòmica i de les 
polítiques poc protectores de l’emprenedoria. 

Per donar la volta a aquesta situació, la patronal 
està col·laborant amb les administracions locals per 
promocionar l’emprenedoria, a través de diverses 
iniciatives i donant suport a programes que estan 
desenvolupant molts municipis. Prova d’això són els 
convenis signats amb ajuntaments com ara Salou, Lloret 
de Mar, Viladecans, Sant Quirze del Vallès, Montcada i 
Reixac, Santa Eulàlia de Ronsana, Arbúcies, etc.

Autònoms PIMEC reivindica i defensa els drets 
socials dels autònoms del nostre país, i últimament ha 
participat en la configuració del marc normatiu, tant 
estatal com autonòmic, de temes com la prestació per 
cessament forçós de l’activitat i d’altres de contingut 
social i tributari, fent les al·legacions que es consideren 
oportunes tant davant del Congrés dels Diputats com al 
Parlament de Catalunya.

Diputació de Lleida

faldo URL pimec.indd   1 22/04/2010   16:48:14
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El Govern ha aprovat el Decret llei d’ordenació dels 
equipaments comercials, fruit de la transposició de 
la Directiva de Serveis, coneguda com a directiva 
Bolkestein, a la normativa catalana de Comerç. 
L’objectiu és preservar el model de comerç català, basat 
en la pauta de ciutat compacta, cohesionada i sostenible, 
tot respectant l’equilibri territorial. En aquest sentit, 
PIMEC Comerç entén que aquesta normativa obre una 
nova etapa en la qual les associacions de comerciants 
hauran de tenir una funció important que garanteixi el 
model de comerç de proximitat. 
El Decret llei preveu que les noves superfícies 
comercials s’implantin sempre dins les Trames Urbanes 
Consolidades (TUC). Una TUC és el conjunt de sòl 
urbà on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, 
existeix continuïtat d’edificis amb ús residencial i on els 
usos comercials estan integrats amb els residencials. 
PIMEC Comerç valora molt positivament que es 
consolidi i defineixi aquest concepte, ja que dóna 
seguretat jurídica a l’activitat empresarial i permet 
delimitar un àmbit d’actuació concret per al comerç 
identificat amb els nostres pobles i ciutats. 

Aprovat el Decret 
llei d’ordenació 
dels equipaments 
comercials

El Consell de Ciutat ha validat els dos projectes 
proposats per l’Ajuntament de Barcelona per 
transformar l’Avinguda Diagonal, en un acte presidit 
per l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Aquests dos 
projectes se sotmetran a la primera consulta ciutadana, 
per mitjans electrònics, entre el 10 i el 16 de maig. 
Alejandro Goñi, en qualitat de president de PIMEC 
Comerç, vicepresident  segon  del  Consell  de Ciutat 
i president de  la Mesa de Seguiment i Garanties per  
a  la  Transformació  de  la  Diagonal, ha presentat la 
proposta de dictamen, que posteriorment han validat 
els membres del Consell. 
El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu 
i de participació de l’Ajuntament de Barcelona i 
anima la ciutadania a formar part del teixit associatiu 
de la Ciutat i a la seva promoció, i els grups polítics 
municipals al ple compromís en l’èxit del projecte. 

El Consell de Ciutat 
valida els dos 
projectes per a la 
transformació de la 
Diagonal

Parlament (Xavier Prat)
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Després del primer any de presència de la Fundació 
PIMEC a Tànger amb el programa INCORPORA, 
que treballa per la inserció laboral de persones en 
situació d’exclusió social, l’experiència ha estat molt 
encoratjadora i té molt bones perspectives de futur. 
A partir del mes de gener, quatre noves entitats 
socials se sumen al projecte i comencen a treballar a 
Casablanca amb l’equip format pel Casal dels Infants 
i la Fundació PIMEC. Per fer possible aquesta tasca 
d’intermediació entre entitats socials i empreses locals, 
s’ha iniciat un pla de formació per als tècnics d’inserció 
local en el qual la Fundació PIMEC té un paper clau 
per acostar el llenguatge empresarial a les entitats que 
atenen els col·lectius en situació de vulnerabilitat. A 
més, juntament amb la patronal marroquina CGEM, 
la Fundació ha treballat per sensibilitzar el teixit 
empresarial local, tant a Tànger com a Casablanca, en 
aspectes socials vinculats a la gestió empresarial.
En sis mesos, s’han dut a terme 111 insercions a 

Tànger, i la Fundació valora molt positivament tot el 
treball fet, destinat a reforçar la capacitat de les entitats 
en la intermediació laboral per a col·lectius que són 
especialment vulnerables: dones solteres amb fills o 
víctimes de la violència, persones amb discapacitats 
físiques i joves de barris perifèrics amb poca formació.
A més, Amsel Conseil, consultoria que acompanya les 
empreses espanyoles en el seu procés d’implantació al 
Marroc i Algèria, col·labora desinteressadament amb la 
Fundació PIMEC al Marroc en aquesta iniciativa social.
A Catalunya, la situació econòmica actual pot fer 
pensar que no és un bon moment per facilitar 
la inserció laboral de persones en situació o risc 
d’exclusió. No obstant això, des del programa 
INCORPORA de l’Obra Social “la Caixa”, en el qual la 
Fundació PIMEC col·labora per tercer any, els resultats 
del 2009 han superat els del 2008 i permeten fer un 
balanç positiu. De les 2.446 insercions realitzades a 
Catalunya, moltes han tingut lloc en empreses que ja 
coneixien el servei d’intermediació. La personalització 
del servei, tant a l’hora de preseleccionar perfils 
laborals com en l’acompanyament a l’empresa abans, 
durant i després de la contractació aporten un valor 
afegit a les empreses en uns moments en què la gestió 
dels recursos humans és clau. També els avantatges i 
bonificacions de molts dels contractes gestionats des 
d’INCORPORA són un punt positiu per a moltes 
empreses que estan duent a terme el control i la 
reducció de despesa i que necessiten incorporar 
personal a les seves plantilles.

La Fundació PIMEC, 
present al Marroc amb el 
programa INCORPORA 

“després del primer any 
de presència de la fundació 
PiMEc a Tànger amb el 
programa incORPORa, 
l’experiència ha estat molt 
encoratjadora”
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MEDESA, el resultat 
d’anticipar-se als fets
El 1962, Josep Cervera, fins llavors torner mecànic en diferents empreses 
del sector de la metal·lúrgia, decideix associar-se amb Jordi González, 
i junts obren un taller a Amposta dedicat a la reparació de maquinària 
industrial i agrícola. El local estava situat dins de l’antiga fàbrica de paper 
DAPSA, i les dues empreses van establir col·laboracions. Sis anys després, 
MEDESA va dissenyar i construir la primera màquina per a la fabricació 
i elaboració de cartró ondulat, cosa que els va fer decidir a orientar la 
seva activitat principal cap a aquest àmbit. Des de llavors, la història de 
MEDESA és un camí de superació i adaptació a les noves situacions, fins 
i tot anticipant-s’hi, i això li ha permès ser un dels únics tres fabricants a 
Europa d’aquesta tecnologia. 

Josep Cervera es va dedicar a l’administració, la 
planificació i la gestió comercial de l’empresa, i Jordi 
González a la gestió tècnica. MEDESA proporciona 
màquines fetes a partir de les necessitats concretes de 
cada client, fet que exigeix un elevat grau de flexibilitat 
i adequació constant a cada una de les situacions. I un 
esperit innovador que és la base de la seva filosofia, i 
que li ha permès sobreviure emprant l’autoformació 
permanent i la inversió constant en recursos materials 
i tecnològics.
“Jo sóc autodidacte, i estic habituat a escoltar i 
preguntar molt. Per això sempre he entès que cal 
aprendre constantment, que cal innovar. A més, com 
que som els únics que fabriquem aquest tipus de 
producte per aquí, sempre hem apostat per formar 
els nostres tècnics. Contractem gent preparada i amb 
coneixements, i els especialitzem perquè contribueixin 
a la recerca i el desenvolupament dels productes de 
l’empresa”, explica Josep Cervera. 
Entre un 25% i 35% de la plantilla són enginyers tècnics 
i superiors altament qualificats, fet que demostra la 
priorització de l’empresa cap al desenvolupament de la 
capacitat tecnològica, que creix en paral·lel i a mesura 
que ho fan els recursos econòmics. “Tinc molt clar 
que invertint en R+D+I no obtenim tants beneficis, 



socis 31

però en canvi vetllem pel nostre futur. Potser a vegades 
ens hem passat i tot d’innovar. Ara mateix estem 
desenvolupant tres màquines”, comenta. 
Aquestes ganes de superar-se van fer que el 1975 
s’iniciés la construcció parcial de les línies completes per 
a la fabricació de cartró ondulat, i de bon començament 
ja es podia parlar d’automatització de processos, 
aspecte força innovador en aquells temps. Des de 
llavors l’empresa no ha deixat d’innovar, tot permetent, 
entre d’altres avenços, treballar en un entorn informàtic 
pioner i presentar al mercat prototips nous de màquines 
que han incrementat fins a un 40% l’oferta comercial. 
En l’actualitat, MEDESA està dissenyant línies completes 
per a la fabricació de cartró ondulat amb una dimensió 
aproximada de 120 m de longitud i unes 400 tones de 
pes, i ocupa les noves instal·lacions que ha construït, 
amb una superfície útil de 6.800 m2. 

Obrint mercats
“Vam començar pel mercat nacional, i ja en teníem 
prou, perquè llavors hi havia càrregues duaneres i si el 
client comprava maquinària a fora havia de pagar preus 
alts i cànons”, explica Josep Cervera, recordant que va 
ser el 1989, quan es va començar a parlar de l’entrada 
d’Espanya a la Unió Europea, que es va plantejar obrir 
MEDESA a l’exterior. “Vaig pensar que si això arribava 
a bon port valia la pena ampliar mercat. Per això vam 
iniciar prospeccions a altres països, i ens vam presentar 
i vam fer-hi campanya”. Durant aquella època, Josep 
Cervera visitava uns 24 països a l’any i era una mitjana 
de 140 dies fora de casa. “Quan Espanya va entrar 
a la Unió Europea, nosaltres ja havíem, fins i tot, fet 
alguna venda fora d’Europa”, puntualitza. Ara mateix, 
MEDESA té presència a 32 països, tots ells grans 
fabricants de cartró.
“Vam contactar amb una empresa que es dedicava a les 
exportacions i que ens va informar dels trucs”, diu Josep 
Cervera per explicar el seu èxit en la penetració de 
mercats exteriors, “i també vaig procurar que l’empresa 
fabriqués adaptant-se a les normatives internacionals i 

aplicant les màximes condicions de qualitat i seguretat 
per garantir l’èxit”. “De fet, nosaltres fem la fabricació 
de la màquina, la instal·lació i la formació a l’empresa 
tenint en compte la idiosincràsia de cada país, i ens 
fixem en quins automatismes es poden aplicar o no. 
A més, abans d’enviar-la també la provem en buit, per 
saber que tot funcionarà. Amb això hem aconseguit 
un èxit, perquè a Medesa tenim un muntatge de la línia 
dels més ràpids del món.” 

“Tinc molt clar que invertint 
en R+D+i no obtenim tants 
beneficis, però en canvi vetllem 
pel nostre futur.  Ara mateix 
estem desenvolupant tres 
màquines”
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Comenta Josep Cervera que amb les noves 
tecnologies s’han simplificat molt les tasques, sobretot 
les de seguiment i les reparacions: “quan hi ha un 
problema amb una màquina nostra a qualsevol lloc 
del món, amb el teleservei evitem que la fàbrica 
pugui quedar parada, alhora que nosaltres podem 
estalviar-nos molts viatges”. 
“Som presents fins i tot en mercats com el dels Estats 
Units, tenint en compte les dificultats de tot tipus en 
un mercat com el nord-americà”. Després de més de 
quaranta anys d’experiència en la gestió empresarial, 
Josep Cervera ho resumeix tot en una sola frase: 
“l’únic problema d’exportar a nivell mundial és l’esforç 
afegit per les diferències culturals”. I l’èxit de l’estratègia 

MEDESA i CERAMASA

Mecánicas Delta SA, més coneguda a nivell 
mundial per MEDESA, dissenya i produeix 
màquines per a la fabricació de cartró ondulat, 
que exporta a més de 32 països. Actualment 
tenen una bona cartera de comandes. L’empresa 
té uns 70 empleats en plantilla, però també ha 
creat uns 150 llocs de treball indirectes a través 
de subcontractacions.
A part de Medesa, també hi ha CEREMASA, 
Centro de Reparación de Maquinaria SA, que 
es dedica a la reparació i reforma de màquines. 
“Ens permet intercanviar serveis i té molta 
incidència en l’obra pública, que és per on vam 
començar”, explica Josep Cervera, fundador i 
president de MEDESA i CEREMASA.

es constata amb les xifres: aproximadament el 80% 
de mitjana de la facturació es correspon a la quota de 
mercat exterior. 

Crisi i futur
“Fa un parell d’anys que vam notar la baixada, i vam 
aprofitar-ho per desenvolupar productes”, explica 
Josep Cervera, que comenta que la crisi al sector 
del cartró sempre comença abans que en els altres 
sectors, però també acaba primer. “De totes les crisis 
sempre n’havíem sortit reforçats, però aquesta és una 
crisi financera internacional, que afecta tots els països, 
també per la globalització”. 
Tot i així, Josep Cervera diu que el principal problema 
per encarar el futur no és la manca de feina: “tenim 
comandes i feina, l’únic que necessitem és l’ajut, pagant, 
dels bancs; i tot i així, no volen. És molt trist que hi 
hagi empreses que creguin en el seu projecte i els 
bancs no les ajudin. És penós que el problema sigui el 
finançament de bancs i caixes”. 

“És molt trist que hi hagi 
empreses que creguin en el 
seu projecte i els bancs no 
les ajudin. És penós que el 
problema sigui el finançament 
de bancs i caixes”
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