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editorial

Una nova etapa
Aquest desembre, més que el final d’any, sembla l’inici de tota una nova era. O almenys, ho podria ser.
Com ja sabeu, s’han renovat els òrgans de govern de PIMEC, i vull agrair a tots els socis i sòcies la
confiança que m’han donat en reelegir-me com a president de la patronal. Emprenc aquests quatre
anys del nou mandat amb molta il·lusió i força, tenint present el treball dut a terme durant els últims
anys i sabent que encara queden moltes coses importants per fer, algunes de continuïtat, com el
desenvolupament i aplicació de la Llei de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Amb tot, el meu principal objectiu és continuar lluitant per les pimes i els autònoms,
que ara més que mai, en aquesta crisi que no sembla acabar, necessiten el suport, la defensa i la
representativitat que PIMEC els ofereix.
Però l’etapa és nova també per a Catalunya. Tot just celebrades les eleccions autonòmiques, en
els pròxims dies es configurarà un nou arc parlamentari i un nou Govern que té molts reptes per
endavant, i que ha de ser fort, decidit i competent. Des de la nostra patronal hem fet arribar les
propostes d’accions que necessiten les pimes als principals partits polítics, i esperem que es prioritzi
i estimuli el teixit productiu: simplificant els tràmits administratius, no exigint més responsabilitats
de les que toquen en un moment com aquest, i fent més polítiques d’estímul financer a través
de l’ICF per pal·liar problemes de finançament. Cal també una profunda reflexió sobre quants
nivells d’administració volem, i ser valents i reduir els ens públics per tal que tinguem un nombre
d’empleats públics eficient. Com vam assenyalar en presentar l’estudi sobre l’ocupació pública, no
pot ser que s’hagi reduït el nombre de treballadors al sector privat per la crisi i que, en canvi, hagi
crescut al sector públic.
Finalment, els canvis també semblen arribar al Govern espanyol. Últimament estem vivint tota una
sèrie de propostes de reforma que semblen més pròpies de la frenètica activitat de l’inici d’un projecte,
que no pas de la segona meitat de la legislatura. Ara es veu que d’aquí uns mesos tindrem la reforma
de les pensions, de la negociació col·lectiva, de les polítiques d’ocupació, de la indústria i l’energia, de la
llei concursal, de les línies ICO, de la fiscalitat, etc. Ara bé, els debats i les reformes no serveixen per a
res si no solucionen el problema, com està passant amb la reforma laboral.
I amb tot, desitjaria que també s’obrís una nova etapa en l’empresariat del país: una etapa en què es doni
suport a les pimes, començant per atorgar-los més representativitat com a agent social i econòmic; més
incentius per la valentia que demostren tirant endavant els seus projectes empresarials; i més bones
notícies, també, en l’àmbit del consum, la internacionalització dels seus productes i la innovació.
Hi ha una feina que no podem fer nosaltres. Una altra, sí. Treballar perquè la nostra empresa se’n surti,
encetant camins com la internacionalització i la innovació, és una decisió i una tasca que ha d’iniciar-se
dins l’empresa. A fora, diverses institucions com PIMEC sempre l’ajudaran.
Aprofito també per desitjar-vos Bones Festes i un 2011 ple d’il·lusions i noves oportunitats.
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PIMEC lliura les
propostes de les
pimes als partits
polítics amb vista
a les eleccions
autonòmiques
Durant els Esmorzars Empresarials, els empresaris
han pogut preguntar directament als candidats les
qüestions que més els preocupen
La patronal ha fet arribar les Propostes PIMEC per a les
eleccions al Parlament de Catalunya del 2010 als partits polítics
amb representació parlamentària. Moltes d’aquestes propostes
les han fet a la patronal socis de tots els sectors productius. Per
això, PIMEC considera que és imprescindible que els partits
polítics les tinguin en compte totes en els seus programes,
així com que el nou Govern les implementi amb celeritat per
aconseguir que el teixit empresarial català, format bàsicament
per pimes, pugui recuperar la seva competitivitat i viabilitat.

a fons

El document conté 100 propostes en diversos àmbits:
normatiu i processos administratius; finançament; fiscal;
laboral; educació, formació i ocupació; emprenedoria;
internacionalització; investigació i innovació; infraestructures
i energia, i sector públic. D’entre les propostes, cal destacar
les següents:
1. Aplicació sistemàtica del principi “pensar primer
en petit”, tenint presents les característiques de les
pimes a l’hora d’elaborar la legislació, i simplificar l’actual
marc regulador de cara a reduir la incidència dels “costos
normatius”.
2. Compliment dels terminis de pagament legals per
part de les administracions públiques. Garantir que les
empreses adjudicatàries apliquin criteris semblants amb les
seves subcontractades.
3. Vacances fiscals els dos primers anys per a les empreses
de nova creació.
4. Reestructuració total de la negociació col·lectiva a
Catalunya, de manera que els convenis sectorials catalans
siguin la base de negociació a l’empresa, assegurant la
participació de les organitzacions més representatives.
5. Potenciació de la participació del sector privat
en el sistema de la formació de les empreses i les
organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper
formador i orientador.
6. Pla de suport extensiu a les iniciatives de creació
d’empreses i de constitució com a autònoms.
Reforçament de la imatge social de l’empresari. Estimular
l’esperit emprenedor en la formació secundària i
universitària.
7. Assumpció de la internacionalització com una opció
estratègica de país, amb la seva corresponent priorització
i atenció pressupostària, i amb una orientació clara cap a les
necessitats detectades per les empreses.
8. Increment substancial dels estímuls destinats a
potenciar la investigació i la innovació en les empreses,
facilitant l’accés de les pimes a aquests estímuls.

9. Priorització d’infraestructures, entre les quals cal
destacar l’autovia A-27, l’autovia A-14, l’autovia B-40 en
format d’alta capacitat, l’eix mediterrani ferroviari amb
interconnexió amb els ports de Tarragona i de Barcelona, i
l’eix transversal pirinenc.
10. Establiment de mecanismes que assegurin l’accés
de les pimes a les compres públiques de tot tipus
(consums corrents, infraestructures...). Hauria de reflectirse en unes proporcions de compra pública a pimes
pròximes al seu pes en la generació de riquesa, és a dir, uns
2/3 de l’economia.

Esmorzars polítics

PIMEC ha organitzat els Esmorzars Empresarials amb
l’objectiu de debatre amb els candidats a la presidència
de la Generalitat de Catalunya les línies bàsiques dels seus
programes electorals, especialment pel que fa a l’àmbit
empresarial, i poder fer arribar als partits polítics les
Propostes PIMEC que s’han elaborat.
Les trobades han tingut lloc a la seu social de PIMEC de
Barcelona, i han comptat amb un nombre important
d’assistents. Igualment, s’ha habilitat una aplicació al web
de PIMEC perquè tots els empresaris poguessin visualitzar
on-line i a temps real la conferència del candidat o
candidata i les corresponents preguntes dels empresaris.
Josep González, que ha presidit tots els esmorzars, ha
assenyalat la importància de fer arribar als partits polítics
que conduiran el país els pròxims quatre anys les demandes
imprescindibles de les pimes, i ha recordat que és el teixit
empresarial el que dóna riquesa, treball i futur al país.
A continuació, fem un resum de les principals cites
dels candidats que han participat en els esmorzars. Els
vídeos d’aquests actes es poden visualitzar a través del
web de PIMEC.
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“O comencem a ensenyar als nostres fills el
que és la voluntat emprenedora, o perdrem les
futures petites i mitjanes empreses”.

Alícia Sánchez-Camacho

Presidenta del Partit Popular de Catalunya (PPC)
19 d’octubre

“L’únic camí que li queda a Catalunya per
defensar la seva economia i la seva cultura és ser
un Estat independent dins de la UE”.

Joan Puigcercós

President d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
22 d’octubre

“És bàsic que torni a fluir el crèdit. Una
proposta, potser temporal però necessària, seria
la conversió de l’Institut Català de Finances
(ICF) en banca pública, per obrir línies de crèdit
directe a la micro, petita i mitjana empresa de
Catalunya”.

Albert Rivera

President de Ciutadans (C’s)
2 de novembre
“Hem plantejat una nova política fiscal que
ens permetria canviar de model productiu.
Aconseguiríem 1.800 milions d’euros d’ingressos,
que és un 1% del PIB. Ho aconseguiríem fent
nova política fiscal sobre el sòl, l’energia nuclear,
la contaminació i l’impost del patrimoni”.

Joan Herrera

Secretari general d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
4 de novembre
“Cinc grans àmbits d’actuació: polítiques
d’austeritat, agilitzar l’Administració, revisar la
fiscalitat, millorar la circulació del diner i donar
impuls a la formació”.

Artur Mas

Secretari general de Convergència Democràtica de
Catalunya (CiU)
9 de novembre

a fons

màsters,
postgraus
i cursos
d’especialització

El referent en formació
www.guiamasters.com
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L’entrevista

Antoni Puigverd, escriptor, articulista i poeta

“Les claus són el
treball, la voluntat de
sacrifici, l’austeritat i
la capacitat d’estalviar,
és a dir, el que sempre
ha caracteritzat la
societat catalana”
Antoni Puigverd (La Bisbal d’Empordà, 1954) és escriptor i articulista.
Actualment col·labora a La Vanguardia.Té una visió crítica, i a la vegada clara,
de la situació de Catalunya. Per això es configura com una veu interessant
en un moment clau per al país: a part de la crisi econòmica, s’acaben de
celebrar les eleccions autonòmiques, que haurien de conformar un horitzó
d’estabilitat.També existeix un Estatut aprovat per Catalunya i retallat pel
Tribunal Constitucional, i un dilema:“o ruptura amb l’Estat o submissió”. Davant
d’això,Antoni Puigverd assenyala que “hem de cercar punts d’acord intern que
vagin més enllà del discurs del catalanisme” i que “és importantíssim que l’eix
econòmic català continuï viu; si no, Catalunya es provincialitzarà.

L’entrevista

S’acaben de celebrar les eleccions autonòmiques de
Catalunya. Alguns consideren que poden marcar el futur
del nostre país. Comparteix vostè el caràcter decisiu
d’aquestes eleccions?
Unes eleccions són decisives sempre. Però és cert que el
resultat d’aquestes pot configurar una nova època. Des
del meu punt de vista, el que estava en joc era sortir d’una
època de falta de claredat, de confusió, en la qual cap
força era especialment culpable (per més frivolitat que hi
posés, que totes n’hi han posat molta): les circumstàncies
duien inevitablement a la confrontació. Portem més de 10
anys de confrontació interna: d’una banda CiU; de l’altra,
les esquerres. Des que Pujol va necessitar els vots del PP
per governar, aquests dos blocs tendien a l’empat, i això
provocava una pugna constant per decantar d’una vegada
per totes una nova hegemonia. Era com un cercle viciós:
tot portava a plantejar els problemes no en termes de país,
sinó en termes de desgast de l’oponent. En el si del tripartit,
aquesta lògica també es reproduïa. Això ha impedit
dibuixar un horitzó de consens bàsic i ha fomentat la
inestabilitat. Amb el resultat de les eleccions s’obre potser
la possibilitat de configurar un Govern amb els objectius
clars. A banda de la crisi, que el Govern català no té
instruments per afrontar, el gran cavall de batalla català és
el dilema que s’ha obert arran de la sentència de l’Estatut: o
ruptura amb l’Estat o submissió.

Fotos: Martí Artalejo

Com hem arribat fins aquest punt?
És una llàstima, perquè la majoria ens estimàvem més
trampejar en l’ambigüitat de l’Estatut del 79, que permetia
recórrer un gran tram sense haver-se de confrontar
amb l’Estat. De fet, alguns ja vam recomanar no ficar-nos
en aquesta situació. No són pocs els pensadors clàssics
que aconsellen no anar a la confrontació quan no es pot
guanyar. Sun Tzu a L’art de la guerra, diu: “Si no preveus
cap avantatge, mantén-te en repòs: encara que tinguessis
els motius més legítims per estar irritat, encara que
t’haguessin provocat, o fins i tot insultat, espera, abans
de prendre partit, que el foc de la còlera s’hagi dissipat i
que els sentiments pacífics s’elevin a dojo en el teu cor.
No oblidis mai que el teu objectiu, en fer la guerra, ha de
ser el de procurar glòria, esplendor i pau a l’Estat, i no el
d’introduir-hi trastorns, desolació i confusió”. Sembla que el
text sigui pensat per a nosaltres, no? Però als que, mentre
es redactava l’Estatut, avisàvem que calia anar amb compte,
no ens van fer cas. Si ens vam embrancar en l’aventura de
l’Estatut va ser, en primer lloc, a causa de la competició
interna dels partits catalans: per culpa d’aquest empat que
generava una pugna neuròtica entre els catalanistes per
mirar de decantar la posició. Per aquest motiu es va iniciar
el procés estatutari quan la gent no el demanava i quan no
era aconsellable, ateses les circumstàncies espanyoles, que
es van fer molt evidents des de l’època d’Aznar.
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La visió d’Espanya que tenen avui les elits de dreta i
esquerra, mediàtiques i empresarials, sindicals o culturals
es caracteritza per un consens molt fort al voltant del
reforçament del nucli de poder central. És una visió que
s’expressa amb una agressivitat molt natural i molt crítica
amb el nacionalisme català. Hi ha un corrent neocentralista
molt acusat i transversal, avui, a l’Espanya de matriu
castellana. Entrar en combat obert des de Catalunya amb
aquesta Espanya i en aquest context, era tant com anar de
dret a la derrota, que és el que s’ha acabat produint amb
l’Estatut. Ells són molt més forts. I com que Catalunya no
ho és prou per imposar les seves reclamacions, ha de ser
astuta. Però no ho ha estat: s’ha comportat visceralment,
emocionalment. I la derrota de l’Estatut ha estat molt dura.
Ha ferit matèries tan sensibles com la llengua catalana.
Sembla que Barcelona i Catalunya han perdut embranzida.
És tot sempre culpa de Madrid o els catalans també hi
tenim una dosi de responsabilitat?
En un context general, és cert que des de Madrid se’ns
posen impediments culturals, econòmics o polítics, però
també és veritat que tendim a caure en la trampa. Però el
feble té l’obligació de ser més intel·ligent que el fort. I de
vegades no discernim els temes importants dels que no
ho són. És ben clar que l’objectiu de l’Espanya de matriu
castellana és convertir-se en França, o sigui, aconseguir
una Espanya unificada. Madrid és actualment la seu del
poder polític, i ara ja, també, del poder econòmic, ja
que s’hi han establert moltes empreses internacionals,
de sectors estratègics i d’R+D+I. Què hem de fer?
Doncs cercar punts d’acord. Des de Piqué a Puigcercós
hi ha un fil conductor. Fins i tot Ciudadanos-Ciutadans
pot tendir a aquest consens. Al voltant de què? De l’eix
econòmic català. És fonamental que aquest eix continuï
viu. És fonamental articular-lo bé, perquè, en cas contrari,
Catalunya es provincialitza. Hem de treballar en aquesta
línia econòmica de fons, evitant confrontacions ideològiques
internes que no ens porten enlloc.
Si els nostres polítics es veuen de vegades limitats, com
li està passant ara al president Zapatero, quin paper es
pot atribuir a la societat civil i, en concret, pot exercir
l’empresariat català?
Crec que la societat civil ha d’empènyer més. Ha de tenir
més llibertat de criteri, d’interpel·lació i d’influència. No
hem de tenir tanta por d’ofendre el Govern o qualsevol
altra institució, quan defensem un punt de vista, quan fem
propostes o reclamacions en veu alta. La societat civil ha
perdut aquesta virtut. Ja va passar amb el pujolisme. És

temorenca. No gosa parlar. Depèn
massa de les subvencions i dels ajuts.
Cal que la societat civil tingui capacitat
de dir les coses pel seu nom, que hi
hagi menys tics de lobby, menys grups
que maquinen pels seus legítims (però
sovint miops) interessos. La societat
civil autèntica és la que defensa allò
que pot facilitar millor el joc de tots.
No ho dic per beateria moralista o
humanista. Ho dic perquè si la societat
té valors forts i té una lògica d’interès
comú, els individus que hi viuen hi
poden guanyar més que si han de
formar part de grups de pressió o
grups d’influència per poder tirar
endavant. Una societat emprenedora
ni reparteix carnets d’emprenedor
ni condiciona perquè sí l’innovador o
el ciutadà. Una societat lliure no fa la
traveta als uns tot perjudicant els altres
només perquè han dit o fet coses
que han agradat o desagradat al que
mana a tal o tal altra institució. Una
societat lliure i dinàmica facilita que
tots els individus, si volen arriscar talent
i diners, puguin fer-ho en les millors
condicions.
Des de PIMEC seguim amb atenció la reforma laboral, a
la qual hem fet aportacions, així com a la de les pensions.
Quina lectura política faria d’aquest procés de reformes i
del paper que Govern i agents socials han exercit?
L’he seguida per sobre, aquesta reforma. No és el
meu camp d’especialitat periodística. Però parlant amb
empresaris em comenten que no és la reforma que
necessitaven. Em diuen que el principal és lluitar contra
l’absentisme local, que és una de les xacres del món laboral.
El Govern espanyol està molt feble: ha quedat sobrepassat
des del primer moment per la crisi i ha mantingut la
patronal amb un president sense credibilitat pels seus
problemes privats. A més, els sindicats són màquines
subvencionades que no saben defensar bé els drets dels
treballadors en general i sí molt en particular els interessos
dels que ja treballen, especialment a les grans empreses
o al sector públic. No crec que la reforma resolgui cap
problemàtica laboral seriosa. Estem en un dilema molt gran.
Els mercats internacionals se’ns emporten, ens dobleguen,
a causa del deute enorme que tenim. D’altra banda, la
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influència de les economies emergents com la
Xina és determinant a nivell mundial. Ens estem
empobrint molt ràpidament. Hem de decidir si
salvem allò mínim imprescindible de l’estat del
benestar tot sacrificant allò accessori. Estem en
un dilema molt gran, en què cal fer les coses
molt ben fetes.
Des de diferents àmbits es reclama un nou
model de relació entre Catalunya i Espanya.
A l’empresariat tenim sovint un dilema. D’una
banda, volem més infraestructures i inversió al
país, així com una major capacitat d’autogestió
dels recursos. De l’altra, però, pensem que cal
defugir els enfrontaments que puguin perjudicar
la imatge de Catalunya. Com es pot resoldre
aquest etern debat?
És difícil, perquè depèn molt de l’empresa i el
sector. L’altre dia un empresari em va comentar
que està venent molt a l’exterior, amb un gran
esforç, i que el lligam amb Espanya, que obliga a
desviar tants diners per mantenir amplis sectors
socials ben poc productius, és com tenir un pes
mort lligat al coll. Deia aproximadament el que
va dir Puigcercós en campanya, però ho deia
amb més rigor i precisió. En canvi, els empresaris
que depenen del mercat intern espanyol
són més prudents, més conciliadors, perquè
depenen més de l’opinió dels seus compradors. N’hi ha
que eviten fins i tot ser percebuts com a catalans. Jo penso
que hem de preguntar-nos què ens uneix, als catalans.
De fet, la confrontació de caràcter simbòlic no
beneficia a ningú...
Sí que ho fa, per exemple, a alguns partits polítics, així
com als sectors mediàtics i culturals que els envolten. Però
perjudica altres sectors. Jo sóc més partidari de trobar
punts en comú entre l’un i l’altre sector. Per exemple,
veig moltes possibilitats en l’Euroregió. Permet esborrar
les fronteres internes europees sense trencar plats
polítics, sense polèmiques ni plets, sense alçar destrals de
guerra simbòlica com va fer l’Estatut. A la frontera entre
Portugal i Extremadura estan començant a esborrar la línia
fronterera: els extremenys estan aprenent portuguès per
primera vegada a la història; hi veuen oportunitats. Cal cercar
projectes que ajudin a mantenir l’eix econòmic català. Per
això és tan important el tema de les grans infraestructures.
S’han de cercar horitzons comuns que no obliguin a córrer
riscos innecessaris o a recollir sempre derrotes...

Vostè és de Girona però passa uns dies de la setmana
a Barcelona. Una de les preocupacions de PIMEC, amb
les seves 13 seus i delegacions, és precisament la cohesió
territorial i que el progrés de Catalunya no es limiti només
a Barcelona i rodalies. Com veu vostè aquesta qüestió com
a “gironí” i “barceloní”?
Hi ha molt a fer. El sistema de comunicacions de territori
és obsolet, i la mobilitat es basa en el cotxe. S’ha de
treballar de valent per modernitzar les comunicacions, i
això significa una inversió més gran. Hi ha tota una sèrie
de poblacions, com Sant Feliu i Platja d’Aro, tot el litoral
gironí, que sumen més de 100.000 habitants i tenen una
alta activitat portuària i econòmica. Hi ha d’haver resposta
a les necessitats de mobilitat d’aquest territori. Pel que fa al
TAV, ha estat una ruïna per a l’Estat espanyol, ja que és una
infraestructura de país molt ric. A més, no s’ha relacionat
amb les mercaderies. I en canvi, la xarxa pública de tren
petita i mitjana no està ben feta. Un altre tema capital és
l’aigua: ha estat en moltes ocasions un debat promogut per
la societat civil, perquè és molt important per la cohesió
territorial i pel futur. El manifest Compromís per Lleida és
un bon exemple de societat civil positiva, desinteressada
i, alhora, emotiva. Proposa per a les comarques de Lleida
un paper protagonista en el desenvolupament econòmic
i geogràfic del futur. Parteix d’un plantejament diferent i
innovador del Canal Segarra-Garrigues: no vol canviar el
paisatge, vol millorar la qualitat del secà i crear una mena
de litoral català, aprofitant el nou curs artificial de l’aigua,
per al desenvolupament, no solament agropecuari, també
industrial, turístic i paisatgístic de la gran zona central de
Lleida. És un gran projecte que posa en coordinació tots
els actius d’aigua catalans i demostra que és possible donar
aigua a tothom sense haver de perjudicar cap territori.
Quines creu vostè que haurien de ser les claus de futur del
nostre país?
El Govern nou no té la clau màgica, però pot impulsar
corrents de fons i de consens. El moment és d’una gravetat
extrema en el camp econòmic i d’una gran perillositat en el
polític. Crec que les claus del futur són el treball, la voluntat
de sacrifici, l’austeritat i la capacitat d’estalvi. Cal prescindir
d’allò que no és necessari, com despeses d’infraestructures
que es basen en el fetitxisme innovador i no en l’anàlisi
d’utilitat. I deixar-nos de polèmiques que no porten
enlloc. Sempre hem dit que aquestes virtuts caracteritzen
la societat catalana, encara que cal saber si el treball, l’estalvi
i l’austeritat són realment tan catalans. Ho van ser. Ara són
virtuts que s’han de reivindicar i això és una mica decebedor:
vol dir que ja no són tan vives com ens pensàvem.
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ELECCIONS A PIMEC
Josep González i Sala ha estat
reelegit president de PIMEC.

PIMEC ha celebrat els seus comicis el 2 de novembre,
d’acord amb els Estatuts de l’entitat, que preveuen
l’elecció dels seus òrgans de Govern cada quatre
anys. Josep González i Sala ha estat reelegit president
de PIMEC. La seva era l’única candidatura que es
presentava en aquestes eleccions de la patronal, les
quartes de Josep González després de la fusió de les
patronals catalanes PIMEC i SEFES el juliol de 1997.
En aquest nou mandat, 71 empresaris i representants
d’associacions empresarials acompanyaran Josep
González. 428 empresaris, un 9% més que en les
darreres eleccions, han votat en aquests comicis.
La candidatura presentada per Josep González ha
comptat amb un 40% de noves incorporacions,
provinents sobretot de l’àmbit sectorial i de
l’increment del nombre de dones empresàries. En el
cas de les associacions sectorials, la llista ha crescut
en un 65%, ja que passa de 14 a 23 representants,
la qual cosa permet disposar d’un ventall més ampli
dels sectors productius. De fet, PIMEC ha aconseguit
aquest any aglutinar un nombre important de les
associacions empresarials més representatives
del país. Algunes noves incorporacions d’aquest
àmbit són Xavier Carulla, de la Federació Catalana
d’Associacions d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya
(FERCA); Ramon Millàs, del Gremi d’Oliaires;
Xavier Núñez, de la Federació catalana d’empresaris
instal·ladors de telecomunicacions (Feceminte); Pedro
Torres, de l’Associación de Distribuidores de Material
Eléctrico (ADIME), i Josep Tres, de l’Associació
Catalana d’Empreses de Neteja (ASCEN).
El nombre de dones presents a la llista augmenta
fins al 10%: 7 dones en formen part, entre les quals
destaquen Pilar Almagro, de l’empresa Vertisub;
Susana Bouis, de l’empresa Media & Advertising
& Publicity & Advisers, i exdelegada del Govern a
Catalunya; Cristina Contel, de l’Associació Catalana

d’Entitats de Salut (ACES), i Mercè Rossell, de
PIMECAVA.

Objectius pel nou mandat

Els objectius que s’ha plantejat Josep González de cara
a la nova legislatura són els següents:
• Continuar lluitant i ajudant les pimes, els autònoms i
els comerços en aquesta crisi.
• Influir per tornar la competitivitat a les empreses,
que es cregui en l’economia industrial, i situar les
pimes com el veritable ascensor econòmic i social,
principal generador de llocs de treball.
• Aconseguir que els governs i polítics pensin més en
clau de pimes. La història demostra que en parlen
cada cop més, però realment fan poc en aquest sentit.
Europa ja ha començat a veure aquesta necessitat
d’atendre prioritàriament les pimes.
• Aplicar la llei de la morositat. Ja comença a funcionar
bé entre empreses, però manca una millora en el
compliment per part de l’Administració central i
autonòmica, ajuntaments, etc.
• Continuar la inacabada major presència territorial i
sectorial de PIMEC.
• Potenciar les bones aliances internacionals, nacionals
i territorials que té PIMEC. Malgrat tot el que s’ha
dit i comentat sense base, no figura entre els nostres
objectius prioritaris treballar per buscar un acord amb
Foment.
Durant la primera reunió de la Junta Directiva, el 9
de novembre, s’ha presentat i aprovat la proposta
de membres del Comitè Executiu, i de presidents
de les seus i delegacions territorials, així com de les
sectorials, les comissions i la Fundació PIMEC.
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Comitè Executiu
President

Sr. Josep González i Sala			

Vicepresidents

Sr. Joan Alarcón i Martínez* 			
Sr. Lluís Bahamonde Falcón			
Sr. Jordi Esteller i Bel				
Sr. Vicenç Mauri i Claret			

Comitè Executiu

Sra. M. Àngels Agulló i Taltavull 		
Sra. Pilar Almagro i Marcos*			
Sr. Víctor Campdelacreu i Armengol		
Sra. Cristina Contel Bonet*			
Sr. Iñaki Frade Gobeo			
Sr. Daniel Furlan Silvestri*			
Sr. Joan M. Gimeno Bou*			
Sr. Alejandro Goñi i Febrer			
Sr. Xavier Núñez Martinez*
		
					
Sr. Rafael Peris Martín 			
Sr. Jordi Roig i Bonet				
Sr. Joaquim Sendra i Vellvè 			

NAUS PIERA SL				

(*noves incorporacions)

GRUPO CORONA ESPAÑA, SA
SUMOL PHARMA, SA
AMES, SA
MATRIBAGES, SL
AGULLÓ-MILLANES ABOGADOS, SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL
VERTISUB, SL
GyD IBÉRICA, SA
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE SALUT (ACES)
MINVERSA, SL FRADE GOBEO DIRECCIÓ GENERAL D’EMPRESES
DANFRAN, SL
LAUDIS CONSULTOR, SLP
GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA
FEDERACIÓ CATALANA D’EMPRESARIS INSTAL·LADORS DE 		
TELECOMUNICACIONS (FECEMINTE)
JAIME CALUCHO, SA
IBERIA CONSULTING GROUP, SA
SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROLAMBIENTAL, SA

Presidents de totes les seus i delegacions territorials
PIMEC Barcelona
PIMEC Baix Llobregat
PIMEC Catalunya Central
PIMEC Vallès Occidental
PIMEC Vallès Oriental
PIMEC Vallès Sud
PIMEC Girona
PIMEC Lleida
PIMEC Tarragona
PIMEC Baix Camp
PIMEC Montsià
PIMEC Conca de Barberà
PIMEC Priorat

Sr. Víctor Campdelacreu i Armengol*
Sr. Ramón Pons i Lázaro
Sr. Vicenç Mauri i Claret
Sr. Martí Puig i Isern
Sr. Vicenç Paituví i Pera
Sr. Francesc Elias Burés
Sr. Iñaki Frade Gobeo
Sr. Rafael Peris Martín
Sr. Joaquim Sendra i Vellvè
Sr. Jaume Taulats Soler*
Sr. Josep Cervera i Colom
Sr. Josep Oriol Palau Travé
Sr. Carlos Roda Satué

Autònoms PIMEC
PIMEC Agroalimentària
PIMEC Comerç
PIMEC Joves Empresaris
PIMEC Metall
PIMEC Turisme

Sr. Joan Alarcón i Martínez
Sr. David Coll i Batllori
Sr. Alejandro Goñi i Febrer		
Sr. Eduard Royo Cosano
Sr. Vicenç Mauri i Claret
Sr. Jaume Marimón i Closa

Presidents organitzacions sectorials		

Presidents comissions de treball
Economicofiscal
Energia
Formació
Internacional
Medi Ambient
PIMEC 2020

Sr. Joan M. Gimeno Bou
Sr. Lluís Coll i Braut
Sr. Emili Pons i Carreras
Sr. Joaquim Llimona i Balcells
Sr. Vicenç Moreno i Torné
Sr. Daniel Furlan Silvestri

11

12

corporatiu

29S: PIMEC fa un seguiment
exhaustiu i ampli de la
vaga general
La reivindicació sindical té lloc 20 dies després de l’aprovació
definitiva de la reforma laboral que la patronal creu insuficient
La vaga general convocada pels sindicats el 29S amb
motiu de la reforma laboral ha tingut un seguiment
escàs per part dels treballadors de les pimes catalanes,
que PIMEC ha xifrat en un 16,3%. Durant els dies
previs a la vaga i el dia en qüestió, la patronal va
activar un dispositiu perquè l’empresariat es pogués
informar, conèixer les recomanacions per a la
jornada reivindicativa, denunciar qualsevol incidència i
comunicar l’afectació de la vaga en l’empresa.
En presència de piquets, el percentatge de treballadors
que ha fet vaga també ha crescut. En pimes on hi ha
piquets, un 40,3% dels treballadors ha fet vaga, enfront
d’un 11,8% de treballadors que ha fet vaga en les
pimes on no hi ha piquets.
Malgrat que PIMEC ha recomanat a l’empresariat no fer
cap tipus de pacte amb els treballadors per recuperar
les hores si es fa vaga, el 7,5% de les pimes consultades,
majoritàriament mitjanes empreses, afirmen que han fet
algun tipus d’acord en aquest sentit.
Durant aquesta jornada, PIMEC també ha constatat que
la legislació de la vaga és obsoleta i que no compleix el
mandat constitucional que exigeix que es desenvolupi
una llei al respecte. Per tant, reclama que s’actualitzi per
adaptar-se a la societat i les situacions actuals.

Reforma laboral

La nova legislació laboral espanyola va ser aprovada
pel Congrés dels Diputats el passat 9 de setembre, i
modifica els acords firmats el 2006 entre el Govern i
els agents socials. La reforma no satisfà les necessitats
de les empreses, especialment de les pimes, i tampoc

“ La vaga general del 29S ha
tingut un seguiment escàs per
part dels treballadors de les
pimes catalanes ”
dels treballadors, que l’han rebutjat a través dels
sindicats, els quals van convocar la vaga general del
29-S per manifestar-se en contra d’aquesta llei. No
obstant això, PIMEC va recomanar no seguir la vaga
general perquè considerava que no estava justificada,
i respectant en tot moment el dret de vaga dels
treballadors, va assenyalar que la situació econòmica
era dèbil i una parada com la que proposaven els
sindicats podia provocar un trasbals important
que empitjorés la situació actual del país i la visió
internacional sobre Espanya. A més, la vaga significava
la pèrdua de sou, producció i competitivitat en un
moment en què pimes, autònoms i treballadors ja
estaven patint massa econòmicament.
PIMEC considera que l’aprovació de la reforma
laboral ha representat, un cop més, la pèrdua d’una
oportunitat per abordar una reforma ambiciosa i
integral. S’ha procedit a estigmatitzar els conceptes
proposats en relació a la reforma laboral, i s’ha dit
de manera interessada que les úniques pretensions
eren reduir els costos de l’acomiadament i retallar
els drets socials. El resultat final ha estat una reforma
que segueix sense oferir una solució a les mancances,
disfuncions i desajustos del nostre mercat de treball,
que no té en compte les demandes de les nostres
pimes i que no traslladarà els elements necessaris de
confiança i seguretat jurídica.
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“ La reforma no té en compte
les demandes de les pimes i no
ofereix una solució als desajustos
del mercat de treball ”
Per tant, PIMEC ha afirmat que la nova reforma no
solucionarà la dualitat del mercat de treball espanyol
(contractació indefinida/contractació temporal),
situació que tindrà una incidència especial en el
nostre col·lectiu de joves; que introdueix limitacions
als marcs de flexibilitat, que penalitzaran l’ocupació
i la competitivitat de les nostres empreses; que
no desenvolupa de forma adequada la flexibilitat
interna, tan necessària per a les pimes, que tampoc
gaudiran de tractaments específics; que seguirà
judicialitzant els processos d’acomiadament objectiu,
i que planteja modificacions normatives de mínims,
que representaran pocs canvis en el mercat laboral
del nostre país.

Per dimensió d’empresa, el % de
treballadors que han fet vaga és:
Microempresa 4,9%

Per sectors, el % de treballadors
que han fet vaga és:
Petit comerç 1,2%

Serveis 8,2%
Construcció
16,3%
Indústria 21,9%

Per territori, el % de treballadors
que han fet vaga és:
Terres de l’Ebre 14,7%

Àrea Metropolitana
de Barcelona 14,7%

Camp de
Tarragona 16,2%
Mitjana
empresa 22,3%

Petita
empresa 11,5%

Catalunya
Central, 26,3%

Lleida, 2,7%*

Girona 7%

* Cal tenir en compte que el dia de la vaga era festa a Lleida capital
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10 preguntes i respostes
sobre la nova Llei contra
la morositat
Aspectes clau de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
Julius Hermann von Kirchmann, un jurista alemany del segle
XIX, és l’autor d’un aforisme que ha perdurat fins als
nostres dies: “Tres paraules rectificadores del legislador
converteixen biblioteques senceres de llibres de dret
en paper de rebuig”. En efecte, el 7 de juliol de 2010
va entrar en vigor la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que
té especial transcendència en l’àmbit de l’escurçament
dels terminis de pagament i la gestió d’impagats. La
nova legislació de lluita contra la morositat, gràcies
a la iniciativa legislativa del grup parlamentari de
Convergència i Unió i impulsada per la Plataforma
Multisectorial contra la Morositat, de la qual PIMEC
forma part i Josep González n’és el vicepresident, tindrà
un paper important per al sistema econòmic espanyol.
Gràcies a aquesta reforma legislativa s’ha materialitzat
un canvi estructural del sistema economicofinancer
espanyol que permet obrir la porta perquè Espanya no
estigui a la cua dels terminis de pagament.
Per utilitzar eficaçment les noves eines jurídiques
introduïdes l’any 2010 per lluitar contra els impagats és
necessari conèixer els següents punts clau de la nova
legislació.
1) Permet la Llei, en la pràctica empresarial,
que el comprador fixi terminis de pagament
més llargs que els indicats i imposi condicions
contractuals abusives per al proveïdor?
No, ja que els legisladors han eliminat la possibilitat de
“llevat de pacte en contra”, clàusula que permetia fins ara
l’existència d’abusos a l’empara de l’autonomia de la voluntat
dels contractants. Els terminis de pagament fixats per la
Llei 15/2010 són norma imperativa. Qualsevol clàusula en
el contracte que indiqui un termini superior al legal o que
suposi una renúncia dels drets del creditor és nul·la.
2) És cert que, com dicta la Directiva Europea
recentment aprovada i la Llei 3/2004, en principi

els terminis de pagament comencen a computar
des que el client rep la factura?
No, encara que l’actual Directiva i l’anterior legislació
indiquen que el còmput del termini de pagament s’iniciava
a partir de la data de recepció de la factura, la Llei 15/2010
estableix imperativament que els dies es compten a partir
de la data en què el deutor rep la mercaderia o servei.
3) En cas de comprovació de la conformitat dels
béns, el termini de cobrament es compta des de
la data en què té lloc la verificació?
No, la Llei 15/2010 dicta que el termini de pagament que
ha de complir el deutor es computarà a partir del dia de
recepció dels béns o serveis adquirits i no es pot perllongar
més enllà del termini legal vigent, comptat des de la data
de lliurament de la mercaderia. Conseqüentment, el temps
que tarda el client a fer les comprovacions no influeix en el
període de pagament.
4) És veritat que el comprador pot exigir que
les factures s’agrupin mensualment i que el
proveïdor emeti una factura recapitulativa de
totes les entregues realitzades al llarg del mes
natural?
No, la Llei diu que només es podran agrupar albarans
al llarg d’un període determinat no superior a 15 dies
consecutius, o factures en un únic document durant un
màxim de 15 dies correlatius per facilitar la gestió del
pagament, i sempre que es prengui com a data d’inici
del còmput del termini la corresponent a la meitat del
període de la factura i el termini de pagament no superi el
legalment vigent des d’aleshores.
5) Pot un client exigir que els venciments que
caiguin a l’agost passin a setembre ja que estan
de vacances i que per calcular el venciment
d’una factura se salta el mes d’agost perquè és
inhàbil?
No, la Llei dicta que a l’agost sí que es paga i que per
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calcular el termini de pagament es computaran tots els dies
naturals de l’any i seran nuls els pactes que excloguin del
còmput els períodes considerats de vacances.
6) Un client m’ha enviat una circular que afirma
que el legislador ha exclòs de l’àmbit d’aplicació
de la Llei les factures pagades amb documents
canviaris i aquesta exclusió permet incomplir
els terminis de pagament màxims dictats per la
Llei, ja que m’envia pagarés. És legal això?
No, ja que la Llei i la Directiva europea diuen que
únicament deixaran de sotmetre’s a la normativa de la Llei
15/2010 deutes incorporats a títols valors quan aquests
documents canviaris hagin estat objecte de circulació
canviària, de manera que en el moment del venciment de
l’obligació de pagament del preu no hi hagi coincidència
entre el creditor canviari i el creditor causal; aquest és el
cas d’un descompte de pagarés o d’una operació financera
de títols valors. Quan el proveïdor cobri directament el
pagaré, els terminis de pagament han de ser els previstos
en aquell moment per la Llei 15/2010 i el creditor
conservarà tots els seus drets recollits en aquesta norma.
7) És veritat que en cas de no cobrar en el
termini legal els contractistes han de reclamar
a l’Administració per la via administrativa,
esperar mesos per a acudir al procediment
contenciós administratiu, esperar més de tres
anys per aconseguir sentència i després esperar
un any més per cobrar, i a sobre pagar les costes
judicials i honoraris d’advocats i procuradors de
la seva butxaca?
Actualment ja no, ja que la nova Llei diu que si
transcorregut el termini d’un mes l’Administració no hagués
pagat o contestat la reclamació del contractista, s’entendrà
reconegut el venciment del termini de pagament i els
interessats podran formular recurs contenciós administratiu
contra la inactivitat de l’Administració, que pot sol·licitar
com a mesura cautelar el pagament immediat del
deute, acció que el tribunal haurà d’executar tot seguit.
L’òrgan judicial haurà d’adoptar la mesura cautelar
llevat que l’Administració acrediti que no concorren les
circumstàncies que justifiquen el pagament, a més de
condemnar en costes l’Administració en el cas d’estimació
de la pretensió de cobrament.
8) És cert que si l’Administració local no acata
de moment la sentència del Tribunal i paga
de seguida al contractista demandant, no els
pot passar res ni a l’alcalde ni als funcionaris
responsables de la gestió econòmica de
l’Ajuntament?
En l’actualitat hi ha un canvi en la doctrina jurisprudencial,
ja que una sentència del Tribunal Superior de Justícia

d’Andalusia del passat mes de juliol de 2010 ordena
procedir contra els béns de l’alcalde i del secretari municipal
d’un poble sevillà si l’Ajuntament no paga en 30 dies el
deute que manté amb un creditor. El TSJ d’Andalusia va
comunicar a l’alcalde i al secretari municipal l’advertència
expressa d’imposició de multes coercitives en els seus
respectius patrimonis personals en el cas d’incompliment
de les obligacions estipulades. El tribunal especifica que
les multes s’imposaran amb periodicitat setmanal i que, si
no es paguen, es procedirà a l’embargament immediat de
la quantitat respectiva sobre els sous i els patrimonis de
l’alcalde i el secretari municipal.
Una altra possible acció contra la manca de diligència dels
alcaldes i per tal de millorar els pagaments de les entitats
locals seria l’aplicació de l’art.145.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de procediment administratiu. Aquest
article preveu de forma obligatòria que l’Administració sigui
indemnitzada per l’autoritat o funcionari que amb la seva
actuació dolosa o greument negligent li ocasioni perjudicis
patrimonials.
9) Segueix sent veritat que els proveïdors que
pateixen abusos contractuals no s’atreveixen
a denunciar davant els tribunals o davant els
òrgans administratius per por de represàlies
comercials dels seus clients o per manca de
mitjans econòmics i assessorament jurídic per
anar als tribunals?
Amb la nova Llei, les patronals tenen plena legitimació
activa i podran assumir l’exercici d’accions col·lectives de
cessació i de retractació davant empreses incomplidores,
amb caràcter habitual, dels períodes de pagament previstos
en aquesta Llei i defensar els seus socis dels abusos.
10) És cert que el contractista pot seguir
pagant als seus subcontractistes a terminis de
pagament superiors a 120 dies al·legant que ell
està cobrant de l’Administració a 300 dies, o
pagar a 120 dies quan es tracti d’una promoció
d’obra privada?
No, ja que únicament les empreses constructores d’obra
civil que mantinguin vius contractes d’obra amb les diferents
administracions públiques, amb caràcter excepcional i només
si es tracta de contractes vigents d’Obra Pública, podran
pagar als seus subcontractistes en un màxim de 120 dies fins
al tancament del 2011. Després a 90 dies durant el 2012, i a
60 dies generals a partir del 2013. A partir de gener de 2014
hauran de pagar a 30 dies.

Pere J. Brachfield

Morosòleg i assessor de PIMEC en la lluita
contra la morositat
Professor d’EAE Business School
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El secretari general d’Innovació
es reuneix amb PIMEC
Juan Tomas Hernani, secretari general d’Innovació del
Ministeri de Ciència i Innovació, s’ha reunit amb Josep
González i Lluís Bahamonde, president i vicepresident de la
patronal, respectivament, Antoni Cañete, secretari general
de PIMEC, Fran de la Torre, director del Departament
de Consultoria Estratègica i Finançament, i un grup
d’empresaris membres de PIMEC. La seva visita a la seu
de Barcelona ha servit per avançar algunes primícies en
matèria de polítiques d’estímul de l’economia en l’àmbit de
la innovació, com una possible línia per finançar la innovació
tova i fórmules per aconseguir capital risc per volum
d’entre 500.000 i 2 milions d’euros.
PIMEC manté des de fa molts anys una estreta relació
amb el Ministeri, i a banda de ser un referent a Catalunya
com a entitat assessora i gestora de les ajudes públiques
per a les inversions empresarials, durant els últims anys ha
AAFF_ANUNCIOS EMPRESA_MOM EMPRESARIAL_239X174_.pdf 2 12/11/2010 12:05:05
constituït una unitat d’innovació internacional ubicada en el
seu departament de Consultoria Estratègica i Finançament,
amb l’objectiu d’augmentar la participació de les pimes en

els programes finançats pels fons europeus com són els
programes marcs, Eureka, etc.
En aquest sentit, un dels punts en què Juan Tomas Hernani
ha posat més èmfasi és en la necessitat de doblar la
participació de les empreses espanyoles en els programes
europeus. Per aquest motiu, considera PIMEC com
un col·laborador excepcional per la tasca que ha estat
realitzant durant els últims anys i l’estreta col·laboració
que manté amb l’agència estatal del CDTI, entre altres
organismes públics de l’Estat espanyol i també de la
Comunitat Europea.
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Reflexions per a les pimes
en la conjuntura actual

Vuitanta empresaris i directors generals de petites i mitjanes
empreses s’han reunit en una sessió organitzada per PIMEC
i l’IESE amb l’objectiu d’analitzar en profunditat la situació
econòmica actual i establir línies d’actuació que potenciïn la
productivitat de les pimes. Sota el títol Reflexions per a les
pimes en la conjuntura actual, l’acte ha servit per recollir una
reflexió compartida entre els assistents envers els problemes
estructurals que pateix el teixit empresarial català i els aspectes
que han de tenir molt en compte els governs català i estatal.
La introducció de l’acte ha anat a càrrec del president de
PIMEC, Josep González, i ha comptat amb la sessió magistral
del professor Antonio Argandoña, doctor en ciències
econòmiques i empresarials per la UB, i membre del
departament d’economia de l’IESE.
L’empresariat destaca que la situació actual a les pimes
de Catalunya és molt difícil. Coincideixen en el fet que ha
desaparegut l’atractiu del país com a territori d’oportunitats i
que la pime ha perdut, en línies generals, competitivitat en la
nostra economia. En aquest sentit, els assistents han identificat
les línies prioritàries d’actuació que permetin cercar sortides
competitives per a les pimes:

Reforma laboral: Es planteja una regulació que

parteixi de zero i estigui d’acord amb l’actual conjuntura i els
requeriments competitius internacionals. Proposen acabar
amb la dualitat contractual d’indefinits i temporals i implantar
una contractació gairebé única però fixa.

Finançament: L’accés al crèdit segueix sent un

problema i les actuacions de l’ICO i de l’IFC són insuficients.
Si el sistema financer espanyol no redueix el seu alt nivell

d’endeutament exterior i la confiança en l’economia no
millora, no serà possible una solució a mig termini.

Unió empresarial: L’empresariat català ha de fer
l’esforç per implicar-se en activitats de lobby.

Emprenedoria: Cal renovar el teixit productiu

català amb una recuperació de l’activitat de la mà de noves
empreses i donant segones oportunitats als empresaris que
no han aconseguit dur a terme els seus projectes anteriors.
Catalunya ha de ser el país dels emprenedors.

Dimensió: És un dels grans reptes, tenint en compte l’alt
nivell d’individualisme del nostre empresariat.

Política i empresa: Es constata l’aplicació de

lògiques massa distanciades entre els que fixen normes,
vetllen pel seu compliment i administren diners públics, i les
empreses, que són subjectes passius d’aquestes normes i de
l’aparell administratiu públic.

Infraestructures: No s’entén l’acció poc decidida per
part dels governs implicats, català i central, tenint en compte la
seva importància en la competitivitat d’una economia. També
es troba a faltar, i s’invoca, una major implicació per part de
l’empresariat en aquest àmbit.

Educació i valors: El futur de les societats l’escriuen
les empreses i les persones. És necessari un pacte per
l’educació i l’apropament de la universitat a l’empresa per tal
d’aconseguir un alt nivell econòmic. Cal un sistema educatiu
que se centri en la cultura de l’esforç, la superació i els valors
que durant tants anys han caracteritzat la cultura catalana.

corporatiu

Anuari de la pime
catalana 2010
Eina de coneixement, treball i suport per a les empreses

PIMEC ha presentat la setena edició de l’Anuari de la pime catalana, centrat en la
contribució de la petita i mitjana empresa a l’economia de Catalunya en termes d’empreses,
ocupació i valor afegit. Aquest document ofereix informació del període 2004-2008, detallant
els comptes de les pimes de manera agrupada en funció de tres variables: el sector, el
territori i la dimensió empresarial.
Segons les dades més actuals d’aquest estudi, la pime
de Catalunya representa el 99,8% de les empreses,
el 72,3% dels ocupats i el 62,6% del VAB. L’Anuari
de la pime catalana també posa de manifest que les
despeses de personal de les pimes es disparen malgrat
la crisi econòmica. En aquest sentit, el president de
PIMEC, Josep González, ha assenyalat que “el que
es redueix és el nombre de llocs de treball, però els
salaris es mantenen estables, ja que per norma general
la recessió no ha repercutit a la baixa en els convenis
col·lectius”. Aquesta afirmació correspon a les xifres
que constaten que entre 2004 i 2007 les despeses en
personal sobre el VAB rondaven els 71 milions d’euros
corrents de mitjana, mentre que el 2008 aquesta
despesa es va situar en 78 milions d’euros.
L’estudi confeccionat per la patronal també presenta
una panoràmica comparativa entre les pimes catalanes
i la resta de l’Estat. Catalunya ocupa el tercer lloc
en nombre de petites i mitjanes empreses, amb una
ràtio de 16,4 empreses per quilòmetre quadrat. Per
davant hi ha Madrid, amb 47,5 empreses, “per la seva

estructura bàsicament metropolitana”, i, a menys
distància, el País Basc (19,4). Pel que fa a la rendibilitat
financera, el 2008 la de la pime catalana va ser molt
semblant a l’espanyola, 6,6% i 7%, respectivament,
mentre que els anys 2006 i 2007 havia estat entre 2 i 3
punts superior.
En conclusió, l’evolució econòmica i financera durant
l’any 2008 reflecteix la caiguda de la rendibilitat, la
reducció de la productivitat del capital, l’augment de
les despeses de personal sobre el VAB, i un lleuger
augment dels recursos propis en l’estructura del
passiu. L’Anuari de la pime catalana 2010 és una eina
de coneixement, treball i suport per a les empreses,
les administracions públiques, els agents econòmics
i socials i, en definitiva, per a aquelles institucions
vinculades o interessades en el món de l’empresa.
El format digital de la publicació està disponible al
web de PIMEC i es pot descarregar en pdf fàcilment,
perquè pugui ser accessible i consultat per tothom a
qui li interessi.
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El nombre d’empleats cau un 10,5% en el
sector privat i puja un 9,7% en el públic
Analitzant aquesta tendència a les províncies
catalanes, Barcelona és la que concentra la major part
d’empleats públics de Catalunya (69,7%), seguida de
Tarragona (12,2%), Girona (10,6%) i Lleida (7,5%).
El president de PIMEC, Josep González, assenyala que
la tendència a l’augment del nombre d’empleats de la
funció pública, en contrast amb la de disminució del
sector privat, “és una anomalia, en el sentit que no hi
ha raons racionals que justifiquin que el sector públic
continuï creixent i encara menys en temps de crisi. Cal
intentar crear consciència sobre aquesta tendència”.
També ha ressaltat que “les administracions hauran de
prioritzar una reducció de costos en un moment de
caiguda forta dels ingressos”.

Ocupació pública a Espanya
PIMEC ha confeccionat l’estudi L’ocupació pública,
en una fase de crisi econòmica, que recull l’evolució
dels empleats en el sector públic des de gener de
2007 fins a gener de 2010, període marcat per la
crisi econòmica. En aquest sentit, s’observa que l’ajust
del mercat laboral que ha causat aquesta conjuntura
econòmica l’ha realitzat exhaustivament el sector
privat, ja que el sector públic ha continuat ampliant
les seves plantilles. Mentre que el total d’ocupats a
Espanya i Catalunya disminueix al llarg d’aquests anys,
el nombre d’empleats públics registra un creixement
constant independent del context econòmic.
A Catalunya l’ocupació s’ha reduït un 10,5% entre 2007
i 2010, mentre que en aquest mateix període, el sector
públic ha crescut un 9,7%, sent l’Administració autonòmica
la que més ho ha fet (11,3%), seguida de l’Administració
local (10,3%) i l’Administració estatal (3,9%).
UdL_CM.pdf
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A Espanya, el nombre d’empleats públics ha augmentat
un 7,2% entre 2007 i 2010. Això, contraposat a la
caiguda generalitzada de l’ocupació, ha comportat
un augment del pes dels empleats públics al mercat
laboral espanyol.
Les comunitats autònomes amb una major presència
pública en el seu mercat laboral són Extremadura,
on els empleats d’aquest sector representen el
26,4% dels ocupats, i Castella i Lleó i Castella-la
Manxa, ambdues amb un percentatge del 18,3%. Tot
i que Catalunya és l’única comunitat de l’Estat amb
un percentatge inferior al 10%, PIMEC creu que la
diferència es deu a la concertació tant en educació
com en el sector de la sanitat que hi ha a Catalunya,
i al fet que les dades disten de manera desmesurada
de les del sector privat i, per tant, no s’entenen davant
l’actual context de crisi.
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Preparar-se per complir
la Llei de responsabilitat
mediambiental
La Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat
mediambiental (LRM), estableix un nou tipus de
responsabilitat per a les empreses que causin un dany al
medi ambient. Va més enllà del principi de “qui contamina
paga”, afegint a aquesta consigna el fet que el responsable
de la contaminació haurà de “reparar” el perjudici
causat i deixar l’entorn en les mateixes condicions en
què es trobava abans del dany. Per fer front a aquesta
responsabilitat, les empreses afectades haurien de disposar
d’una garantia financera. Per a això tenen tres opcions:
l’assegurança, l’aval o la reserva tècnica.
Actualment, el Ministeri està a punt d’aprovar una Ordre
que estableix un calendari gradual d’exigibilitat de la garantia
financera, que situa entre els 2 i els 5 anys, termini en el qual
les activitats, en funció de la seva classificació de risc, haurien
d’estar cobertes per aquesta garantia. No obstant això, tot
i que l’obligatorietat de disposar de la garantia financera no
sigui exigible fins d’aquí a uns anys, les empreses han de saber
que la responsabilitat per causar un dany ambiental ja és
vigent actualment.
La reparació d’un entorn danyat fins a dur-lo a la situació
anterior a l’accident que va provocar el dany pot representar
un cost altíssim per a una pime. Segons les estimacions
de l’Administració espanyola, la LRM afecta en el nostre
país unes 15.000 instal·lacions industrials, gairebé 1 milió
d’explotacions agràries i unes 30.000 companyies dedicades
al transport de mercaderies perilloses.

Convé saber

És indispensable conèixer el contingut i abast de la llei,
sobretot per a aquelles empreses que, sigui quina sigui la
seva grandària, pertanyen a algun dels sectors o activitats
inclosos en l’Annex III de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre,
entre els quals destaquen els indicats a continuació, que
són els que creiem que tenen especial rellevància per a
les pimes: plàstics, químiques, acereries, transportistes,
fabricants de paper i polpa, indústria de la fusta, laboratoris
mèdics, abocadors de residus sòlids, depuradores d’aigües
residuals i gestió de residus.
També és fonamental saber com es gestionen les substàncies
perilloses. Tant si aquestes són presents en el producte
final com si no ho són, el seu ús en els processos operatius

genera riscos importants. El mateix passa amb els tancs
d’emmagatzematge subterrani, utilitzats, per exemple, per
a estacions de servei, garatges, centres de transport, etc. En
el cas dels transportistes subcontractats per a transportar
residus perillosos, és indispensable assegurar-se que
compleixen les exigències de la legislació europea, ja que, si hi
ha un incident, el responsable és el propietari dels residus.
Per a poder afrontar qualsevol eventualitat, és molt
recomanable contractar una pòlissa d’assegurances
especialitzada en la cobertura de riscos mediambientals, ja
que les assegurances de responsabilitat civil general poden
no cobrir els costos de neteja que ha d’assumir l’empresa
responsable del dany mediambiental, ni tampoc, per
exemple, els danys causats per contaminacions graduals o a la
biodiversitat.
Des de PIMEC, conscients de la importància de la
sensibilització i l’assessorament a les pimes sobre els aspectes
ambientals, vam insistir en la rellevància d’aquesta llei i de les
conseqüències que pot comportar una mala gestió.
Per tot això, des del Departament de Medi Ambient de
PIMEC ens oferim a resoldre els dubtes que ens puguin
plantejar les empreses en relació a aquest tema, així com
a posar a la seva disposició un grup d’experts en matèria
asseguradora que, a través de PYME MEDIACIÓN,
els assessoraran sobre les garanties financeres. PYME
MEDIACIÓN ha arribat a un acord amb la companyia
asseguradora CHARTIS amb la finalitat d’oferir als socis
de PIMEC un producte assegurador d’alt nivell a un preu
competitiu, que s’ajusti a cada situació concreta.
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Empreses preparades,

organitzacions que aprenen
nostres equips? En quina posició ens trobem respecte de
la competència? Quins camins han estat traçats per assolir
l’estratègia? Observarem que és probable que l’orientació
cap al disseny i l’elaboració de plans formatius i de
desenvolupament implementats en la nostra organització
no hagi estat suficient. Sabem que només les empreses
excel·lents poden fer front als entorns cada cop més
complexos i desafiadors, i en elles, la contribució de les
persones que les integren és clau si les dotem de les
habilitats per afrontar els nous reptes i adversitats.
La formació i el desenvolupament són essencials en
qualsevol empresa, independentment de la seva mida
i estructura, però no tot és vàlid ni a qualsevol preu. La
capacitació cap a l’empleabilitat és un subsistema estratègic
de la funció de recursos humans que ha d’estar alineat a les
necessitats de l’organització, sobre la base d’un pla formatiu
que doni resposta a aquelles àrees dels nostres equips que
són necessàries per enfortir i millorar l’empresa.

Diferents investigacions avalen i demostren la correlació
que existeix entre les hores de dedicació per aprendre
una disciplina i l’èxit assolit en la seva posada en pràctica i
actuació posterior.
Avui es pot afirmar que l’aprenentatge, les vivències i la
pràctica constant configuren el talent de les persones; hi ha
quelcom innat en el desenvolupament de determinades
capacitats, però la influència més important està en la
dedicació i l’esforç que invertim per aprendre i créixer.
Al nostre voltant trobem nombrosos casos d’artistes,
esportistes, emprenedors i empresaris d’èxit en les seves
professions. Si ens centrem en dos exemples de la història i
de l’actualitat, Mozart va dedicar més de 10.000 hores abans
de convertir-se en un geni de la música. Rafa Nadal, número
1 del tennis mundial, és el reflex de l’esforç i la superació
gràcies al seu entrenament i capacitat mental. Si continuéssim,
és evident que la llista pot resultar interminable.
Si traslladem la teoria a l’àmbit de l’empresa, podem
realitzar un exercici d’introspecció preguntant-nos:
quantes hores hem invertit a desenvolupar i formar els

D’altra banda, els plans formatius i els programes de
desenvolupament han d’estar dissenyats i temporalitzats en
funció dels objectius i l’estratègia de negoci, tot justificant
cadascuna de les accions a implementar, les competències
a adquirir i/o desenvolupar, els col·lectius als quals van
dirigides les accions i, el més important, com avaluarem la
transferència d’allò après al lloc de treball. En definitiva, el
retorn de la inversió quantificada en resultats de negoci.
Des de l’inici de la relació laboral i al llarg de la mateixa, tant
l’empresa com el col·laborador han de prendre consciència
que les accions formatives en si mateixes són una funció
més del lloc de treball, que permetrà generar un entorn
compromès i d’identificació amb la companyia. El repte
és integrar en els objectius empresarials la formació i el
desenvolupament com una oportunitat de creixement que
ens permeti visualitzar el que avui som i el potencial del que
podem arribar a ser.

Clàudia Canes Vidaller

Consultora del departament
de Consultoria de RRHH
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PIMEC Comerç demana coherència
a les administracions locals a l’hora
de definir les TUC
A partir de l’entrada en vigor de la Llei d’ordenació
dels equipaments comercials, el Consell de Girona de
PIMEC Comerç ha organitzat una jornada en què s’han
analitzat les conseqüències pràctiques de l’aplicació de
la normativa en l’àmbit municipal.
Ens trobem en un moment clau en què les
administracions locals tenen un especial protagonisme
en matèria de comerç, ja que han de redefinir les
Trames Urbanes Consolidades dels seus municipis. En
aquest sentit, el vicepresident del Consell de Girona
de PIMEC Comerç, Josep M. Vergés, ha destacat
“la necessitat que les administracions locals siguin
molt fidels amb l’actual Decret llei d’ordenació dels
equipaments comercials per tal d’evitar interpretacions
errònies que desvirtuïn el contingut de la normativa”.
La directora de PIMEC Comerç Girona, Marta Julià,
ha advertit que “és previsible que s’incrementi l’oferta
comercial a les grans ciutats i a les localitats d’entre 5.000 i
25.000 habitants. Aquesta possibilitat pot comportar que
s’acceleri el deteriorament del comerç urbà tradicional
dels municipis en el seu entorn més immediat”.

Per la seva banda, el president de PIMEC Comerç,
Alejandro Goñi, ha conclòs la jornada destacant que
“davant d’una conjuntura de debilitat econòmica i de
canvis en el món del comerç, cal dissenyar un model
de país que preservi el petit comerç com una fórmula
social que marqui una manera d’actuar i de ser en
temes com l’ocupació o la seguretat”.

PIMEC Comerç
reconeix la tasca
del cònsol de la Xina
a Barcelona
El president de PIMEC Comerç, Alejandro Goñi, ha
assistit a la celebració del LXI aniversari de la fundació
de la República Popular de la Xina a la seu del consolat
a Barcelona. La recepció, presidida per l’ambaixador
de la Xina a Espanya, Zhu Bangzao, ha servit per
acomiadar el cònsol de la Xina, Wang Shixiong, que
deixa el càrrec després d’una important trajectòria al
capdavant del consolat. PIMEC Comerç vol reconèixer
la tasca realitzada durant la seva etapa, en què ha
donat tot el seu suport als comerciants xinesos
instal·lats a Barcelona.
L’acte també ha comptat amb la presència del
vicepresident de PIMEC, Vicenç Mauri, i del president
de la Unió d’Associacions d’Empresaris Xinesos de
Catalunya, Lam Chuen Ping.
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PIMEC Turisme participa
en la nova regulació per a
establiments d’allotjament
sobre comunicació de dades
als Mossos d’Esquadra
Amb la intenció de facilitar als empresaris el
compliment de les obligacions de registre i
comunicació a la DG de la Policia de les persones
que s’allotgen als seus establiments, que fins ara
resultaven complicades a causa d’un procediment
farragós i obsolet, des del Departament d’Interior,
i gràcies a la col·laboració de PIMEC Turisme, s’ha
regulat un nou procediment basat en un principi
d’eficiència i simplificació de tràmits que facilita als
establiments, especialment a les pimes, el compliment
de la normativa; per tant, aquest nou procediment
fa augmentar notablement la contribució d’aquestes
empreses a la seguretat ciutadana.
Els principals canvis introduïts per la nova normativa
tenen a veure amb la comunicació de dades per
mitjans telemàtics a través d’un nou portal web que
permet descarregar fitxers amb tota la informació
requerida d’una forma molt més àgil i senzilla que fins
ara. D’altra banda, s’ha reduït el nombre de dades
personals que cal comunicar, de manera que n’hi

ha prou amb la informació bàsica que apareix en el
document d’identitat del client i no és obligatori ni el
seu número de telèfon ni la seva signatura.
Tots aquests canvis es recullen en la nova Ordre*
que va entrar en vigor el passat 1 d’octubre amb el
vistiplau de tot el sector.
Amb el desplegament dels Mossos d’Esquadra a
Catalunya les obligacions previstes a la Llei orgànica
de protecció de la seguretat ciutadana, pel que fa a
les actuacions de registre documental i informació
dels establiments d’hostalatge, han passat a ser
competència del Cos de Policia de la Generalitat.

* Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació
de registre i comunicació a la Direcció General de la
Policia de les persones que s’allotgen als establiments
d’hostalatge ubicats a Catalunya.

TERRITORI

Mor l’empresari i
promotor cultural Jordi Vidal
El promotor empresarial i cultural Jordi Vidal ha
mort als 63 anys. Nascut a Girona el 1947, va iniciarse des de molt jove en el món empresarial, tenint
com a primer contacte l’empresa familiar Gestoria
Vidal. Posteriorment, l’any 1947, va fundar l’empresa
de serveis immobiliaris Progrup, que va aconseguir
una ràpida expansió fora de Girona i va créixer fins
al punt de convertir-se en una de les empreses del
sector més importants de la província. Fruit d’aquest
èxit empresarial va néixer la Fundació Progrup amb
l’objectiu d’impulsar projectes culturals i formatius.
Jordi Vidal va tenir una gran implicació amb el món

patronal, i va ser membre del Consell territorial de
PIMEC Girona. També va formar part del ple de la
Cambra de Comerç de Girona, del comitè executiu de
la Fundació Palau de Fires de Girona i de la Fundació
de l’Auditori Palau de Congressos de Girona.
La seva mort representa una gran pèrdua per a
l’empresariat gironí i català. Des de PIMEC agraïm
i valorem significativament la gran implicació que
sempre ha tingut amb la nostra entitat i la seva ciutat,
i la capacitat innovadora que ha demostrat com a
empresari.

Les pimes del Vallès Occidental podran
fer ús del recinte de Fira de Sabadell
PIMEC Vallès Occidental i la Fira de Sabadell han signat
un acord de col·laboració amb l’objectiu que les pimes
del territori facin ús del recinte firal. Aquest conveni,
ratificat pel president de PIMEC Vallès Occidental,
Martí Puig, i la vicepresidenta de la Fira de Sabadell,
Montserrat Capdevila, estableix que la patronal
difondrà entre els seus associats la informació sobre

les activitats organitzades al recinte i el promourà
perquè les pimes l’escullin per celebrar-hi fires,
jornades o congressos. Per la seva part, la Fira facilitarà
l’organització dels actes per als socis de PIMEC. Segons
Martí Puig, “amb aquest acord, fomentem les accions
que promouen l’economia i que ens permeten estar
en una posició privilegiada per continuar treballant”.

A Cerdanyola, cap empresa sense
presència a Internet
PIMEC Vallès Sud i l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès han establert un conveni de col·laboració amb
l’objectiu de facilitar la presència a Internet de les
empreses del municipi. A partir d’ara, totes les firmes
que desenvolupin una activitat econòmica a Cerdanyola
poden disposar de domini propi, de dos comptes de
correu electrònic amb capacitat il·limitada, allotjament
fins a 15 MB, disseny web i gestor de continguts de
manera totalment gratuïta. Això és possible gràcies
a webpime, un projecte impulsat pel Departament
de Noves Tecnologies de PIMEC que permet a les
empreses tenir presència a Internet de manera ràpida,
senzilla i de qualitat. Aquest acord ha estat ratificat

pel president de PIMEC Vallès Sud, Francesc Elías, i
l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona.

27

28

Territori

Reivindicacions de PIMEC Tarragona

En els últims mesos, PIMEC Tarragona ha participat en
diversos actes reivindicatius de la província per exigir, d’una
banda, la celeritat en l’execució de l’autovia Tarragona-Sant
Sebastià, A-27, i, de l’altra, donar suport a la candidatura
d’Ascó com a municipi acollidor del Magatzem Temporal
Centralitzat.
Pel que fa a la construcció de l’autovia, la patronal,
juntament amb 21 representants més de les entitats
empresarials de les quatre comunitats autònomes
–Catalunya, Aragó, Navarra i País Basc– i de les 6 províncies
afectades, han signat un manifest en què es reclama un
calendari d’execució i un programa d’inversions per a la
seva posada en marxa, el qual serà enviat a la Generalitat i
al Govern central apel·lant al fet que és una infraestructura
bàsica per sortir de la crisi actual i que no executar les
obres tindria un impacte negatiu sobre l’economia. A més,
el tram català és el que està més endarrerit; les obres

entre Valls i Montblanc estan paralitzades. En aquest sentit,
PIMEC Tarragona demana al Ministeri de Foment que no
rescindeixi el contracte amb l’empresa que ha de construir
el tram Valls-Montblanc, ja que això comportaria un retard
de quatre anys més en les obres.
D’altra banda, PIMEC Tarragona manifesta que Ascó és la
millor opció per acollir el Magatzem Temporal Centralitzat,
ja que és una oportunitat de desenvolupament, tant per
a la Ribera d’Ebre, com per al conjunt de la província i de
Catalunya, que permetrà crear llocs de treball i potenciar
línies de recerca de gran potencial, així com la implantació
d’empreses vinculades al projecte. La patronal considera
que Ascó és el candidat més adient i, tenint en compte els
barems que s’han atorgat a les diferents candidatures que
situen Ascó en el segon lloc, demana al Govern central que
revaluï les puntuacions atorgades i es decanti pel municipi
tarragoní en la seva decisió final.
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Anna Vilallonga, nova presidenta de
l’associació contra el càncer a Tarragona
Anna Vilallonga, membre de la Comissió Executiva de
PIMEC Baix Camp i fundadora i sòcia de l’empresa
Moon catering i serveis, és la nova presidenta de
la junta provincial de Tarragona de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer (AECC). El consell
executiu d’aquesta entitat la va nomenar amb
la finalitat que doni a conèixer els objectius de
l’associació, que es basen en el suport als malalts i les
famílies, informar i conscienciar sobre com es pot
prevenir el càncer, fomentar la recerca oncològica i
promoure el voluntariat.
L’any 2008, Anna Vilallonga va rebre el
reconeixement a la trajectòria professional de
l’Associació de Dones Empresàries i Emprenedores.

La Fundació DAU estrena noves
instal·lacions a la Zona Franca

La Fundació DAU ha celebrat la I Jornada de Portes
Obertes a les noves instal·lacions de la Zona Franca de
Barcelona, que ocupen 6.500 m2. Aquesta nova planta
està destinada a l’ampliació del Centre Especial de

Treball i Laboratori DAU, on treballaran persones amb
discapacitat derivada de trastorn mental sever (TMS).
L’entitat, creada el 1992, té com a finalitat la formació
i el manteniment sostenible d’empreses sense ànim
de lucre que generin llocs de treball, fomentar la
inserció laboral en l’empresa ordinària, formar nous
treballadors i informar i formar les famílies sobre
temes relacionats amb els TMS.
El seu president, Lluís Bahamonde, que és també
vicepresident de PIMEC i gerent de l’empresa
Sumolpharma, ha explicat que la finalització i posada en
funcionament de les noves instal·lacions “representa,
més enllà de la culminació d’un somni compartit,
la materialització de tot allò que hem desitjat per
completar el benestar dels fills i de les altres famílies
que viuen i comparteixen els mateixos anhels, o sigui,
el reconeixement social mitjançant un treball digne i
remunerat”.
www.manipulatsdau.com
administracio@manipulatsdau.com
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La Policlínica Comarcal del Vendrell inaugura
un nou pavelló i amplia els seus serveis

La policlínica ha inaugurat 2.195,60 m2 de noves
instal·lacions i es converteix en el centre sanitari privat de
referència d’aquest territori. L’ampliació respon sobretot
a la necessitat d’organitzar departaments, serveis i unitats
assistencials, així com d’oferir nous serveis, d’acord amb la
demanda de la població de la comarca del Baix Penedès.
D’aquesta manera, la Policlínica comarcal queda
estructurada en tres pavellons: en el primer s’ubiquen
les Consultes Externes; en el segon, el Centre
Sociosanitari de referència de la comarca, i en el tercer,
dues plantes amb 30 llits més i diversos serveis com el
de Diagnòstic per la imatge (radiologia), Traumatologia,

Neurologia, Laboratori d’Anàlisis Clíniques, Clínica
Dental i Servei d’Urgències 24h els 365 dies de l’any.
Cristina Contel, membre de la direcció de la Policlínica
comarcal del Vendrell, presidenta d’ACES i membre
del Comitè Executiu de PIMEC, ha assenyalat que
“la nova ampliació correspon a la voluntat de la
direcció del centre de donar una atenció integral i
personalitzada al pacient, intentant garantir al màxim
el continum assistencial i apostant per la prestació de
serveis sanitaris de qualitat; tot plegat orientat a la
constant recerca del benestar del pacient i del camí a
l’excel·lència”.
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INTEESA,

un gran esforç innovador
Innovació constant

L’empresa inverteix un 12% de la facturació en tasques
d’R+D+I, i la cerca constant de les millors novetats
tecnològiques en cada subsector industrial forma part de
la seva cultura empresarial. “Això ens obliga a fer moltes
adaptacions i proves pilot per tal d’assegurar-nos que la
implantació suposarà una veritable millora, especialment pel
que fa a estalvi energètic i a sostenibilitat”.

És un projecte jove però innovador, ben enfocat i que mira
cap al futur. INTEESA va néixer a Barcelona el març de
2009. Té 22 treballadors i una facturació prevista per al
2010 de 5 milions d’euros. La filosofia i finalitat d’aquesta
empresa queden ja incloses en el seu nom: són les inicials
d’Innovació Tecnològica, Eficiència Energètica i Sostenibilitat
Ambiental. “Cerquem la tecnologia més innovadora i, per
tant, més avançada, per aconseguir simultàniament dos
objectius: la millor eficiència energètica i, en conseqüència,
el més gran estalvi possible en el consum; i el màxim
respecte del medi ambient”, ens explica Lluís Ferrero,
president de l’empresa.
El seu principal producte són les diferents solucions
d’il·luminació viària amb tecnologia led d’alta potència. La
diferència respecte a les altres solucions és que les lluminàries
van equipades amb un sol led de gran potència, fins a 120 W,
fet que permet una millor i més uniforme distribució de la
llum emesa. La mitjana d’estalvi energètic que s’aconsegueix
amb aquests equips està al voltant del 60%.
“Aquesta tecnologia es basa en la utilització dels darrers
avenços de la indústria nanotecnològica nord-americana”,
comenta Lluís Ferrero. Els seus productes també
inclouen les millors opcions per a les altres necessitats
d’il·luminació, com per a interiors, per a espais industrials i
per a la decoració en general. Tots els productes de l’àrea
d’il·luminació es comercialitzen sota la marca SOLUM.
INTEESA, a més, participa activament en la construcció
de dos parcs eòlics, un a Cantàbria i l’altre a Andalusia, i en
el desenvolupament de plataformes flotants per als futurs
parcs eòlics en alta mar.

El gran esforç econòmic que significa el procés innovador
que porta a terme INTEESA és difícil de suportar sense
ajuda financera exterior. “El finançament és el gran
problema, donada la situació actual de restricció del crèdit”,
assenyala Lluís Ferrero, “i som conscients que no sempre
podrem mantenir un percentatge tan elevat d’inversió
en R+D+I”. INTEESA participa, conjuntament amb 29
empreses més, en un programa europeu d’innovació, el
projecte CSSL, liderat per PHILIPS, que té com a finalitat
desenvolupar la bombeta del futur. “En l’àmbit nacional,
estem pendents de participar en un gran projecte dins del
Plan Avanza”. El Departament de Consultoria Estratègica
i Finançament Empresarial ha assessorat INTEESA en
les diverses línies de préstec per a noves empreses de
base tecnològica d’ACC10; i en l’àmbit estatal, en línies
de finançament dels ministeris d’Indústria, i de Ciència i
Innovació. Com que és una empresa dinàmica i flexible,
també s’està treballant en l’àmbit europeu per tal de poder
formar part del 7è Programa Marc.

ANTÍDOT CONTRA LA CRISI
Tot i la situació econòmica desfavorable,
INTEESA ha realitzat més de 500 instal·lacions
en poc més d’un any. Lluís Ferrero assenyala que
aquesta alta activitat és possible gràcies al clar
estalvi que el sistema aporta: “com a referència,
podem afirmar que en les instal·lacions de
màxima utilització, de 24 hores de funcionament,
o sigui pàrquings i hospitals, la inversió en els
nostres equips queda amortitzada en menys
d’un any. En les de mitjana utilització, el període
d’amortització se situa entre dos i tres anys”.

PLA DE PENSIONS

Contracta’l i aconsegueix magnífics articles

Promoció vàlida del 25 d’octubre al 31 de desembre de 2010.
Caixa Penedès actua com a dipositària i comercialitzadora dels Plans de Pensions i Fons de Pensions gestionats per Caixa Penedès Pensions, EGFP, SA.

www.caixapenedes.com

Persones al servei de persones

Memor
Imatge corporativa
Memòries
Monogràfics sectorials
Revistes de
fidelització i captació
Màrqueting directe...

vistas d
ió
c
o
m
o
r
P
l
especiascompte
de de sociats
als as
de

10%

T’oferim

solucions integrals
en comunicació
a totes les fases del
procés d’elaboració
Elaboració de continguts
Disseny i maquetació
Impressió en diferents formats
Distribució a mida

Li farem un
producte a la seva mida
93 280 00 08

info@medigrup.com

