
pimecnews
Revista de la petita i mitjana empResa de catalunya

Abril 2011
Núm. 34

La nova 
jubiLació 
sostenibLe 

entrevista a 
esteLa GaLLeGo, 

presidenta d’enisa 

La meva pimec, 
espai privat excLusiu 

per aLs socis



sumari

Directora
Eva Prats

Consell editorial
Jordi Esteller
Alejandro Goñi
Vicenç Mauri

Redacció
Sílvia Martí

Realització
Medigrup Digital, SA

Publicitat
932 800 008
info@medigrup.com

Edita
PIMEC

A FONS
La nova jubilació sostenible, amb els vicis de sempre       02

L’ENTREVISTA
Estela Gallego, directora general de Política de la Pime del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i presidenta d’ENISA   04

CORPORATIU
Avenços en la llei contra la morositat     10

Accions principals del darrer mandat a PIMEC                 12

PIMEC reclama una reforma del sistema universitari    16

La meva PIMEC, espai web privat per als socis    18

GESTIÓ EMPRESARIAL
PIMEC ajuda l’emprenedoria amb la consolidació 
de nous projectes empresarials           22

SECTORIALS
PIMEC crea la sectorial del Tèxtil i la Moda     24

TERRITORI
PIMEC Lleida difon les línies ICO per a les pimes    26
 

FUNDACIÓ
El Príncep d’Astúries rep la Fundació PIMEC  
i s’interessa pel programa emppersona      27
  
         
SOCIS
Nova seu del Gremi de Constructors  
d’Obres del Baix Llobregat         28

Drassanes Dalmau, innovar per fugir de la crisi      30

PetitBCN: un projecte on-line, una oportunitat de negoci   32



editorial �

Sortir a l’exterior

No hi ha receptes màgiques per esquivar la crisi, ni per sortir-ne. Moltes vegades els mitjans de 
comunicació ens interpel·len perquè en revelem la solució. No la tenim. Però els empresaris i 
empresàries tenim experiència, constància, esforç i esperit de superació. Des d’aquest número 
de la revista voldria transmetre ànims perquè continuem treballant aquests ingredients que ens 
fan incansables i inhumanament resistents a les males notícies. Voldria que recarreguéssiu les piles 
amb els rajos d’aquest sol de primavera que ens emplena i allarga els dies. 

Si alguna recomanació cal fer ara, és la de sortir a l’exterior, internacionalitzar la nostra empresa, 
descobrir mercats nous, fora de Catalunya i d’Espanya, que ens avivin la demanda i ens obrin 
noves vies de col·laboració i de negoci. Per emprendre aquesta aventura, a les pimes mai els 
faltarà acompanyament i suport. D’això se n’encarrega PIMEC, que no només proposa tastar 
l’experiència, sinó que té experts en cada àmbit i territori que treballen dur per informar i 
encaminar les empreses que decideixen fer passos en aquest sentit. Des de la prospecció i anàlisi 
dels mercats més adients per iniciar contactes, fins a la instal·lació de part de l’empresa en un país 
estranger, o la col·laboració amb empreses locals per distribuir els productes.

Som persones i empreses arrelades a la nostra terra i a la nostra cultura, però hem d’obrir mires. 
Inspeccionar noves zones on poder fer negoci no significa renunciar a Catalunya, ni al mercat 
proper. Ans al contrari, ens pot aportar la viabilitat que ens manca; més competitivitat, més idees 
per ampliar la nostra empresa, més oportunitats.

És important també ser conscients de la situació actual de les entitats financeres, i entendre que 
no podem confiar que el crèdit bancari fluirà aviat cap a les empreses com ho feia abans de la crisi. 
Per tant, hem d’ampliar les fonts de finançament com els crèdits ICO, els recursos d’ENISA, el 
capital risc, la capitalització, etc. En aquest sentit, Estela Gallego, presidenta d’ENISA, ens explica les 
característiques d’aquesta entitat, que ha ajudat un gran nombre de pimes catalanes durant el 2010. 

Finalment, cal recordar que la innovació en els diversos processos i àmbits de l’empresa ens 
aportarà valor afegit i millores per afrontar el futur amb més eines. No hem de renunciar a la 
recerca i a la investigació, i, per tant, a posar-ho en pràctica a través de la innovació, encara que 
siguin moments difícils i d’incertesa. Cal que estiguem preparats per sortir-ne reforçats, i això 
passa per analitzar l’empresa i fer els canvis que permetin millorar-la. 

Altres aspectes que cal tenir en compte per millorar la situació actual passen per rebaixar la 
taxa de l’atur o reduir el dèficit de les administracions públiques. Són temes que s’escapen de 
l’àmbit de l’empresa, i pels quals vetlla PIMEC com a entitat més representativa de les pimes i els 
autònoms. Junts, cadascú en el seu camp d’actuació i influència, podem fer que els propers mesos 
siguin més esperançadors que els últims tres anys. 
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La nova jubilació 
sostenible, amb els 
vicis de sempre
El recent acord signat a La Moncloa estableix la nova 
edat de jubilació en els 67 anys mitjançant un progressiu 
augment des dels 65 actuals, augmenta el període de 
còmput per al càlcul de la Base Reguladora de 15 a 
25 anys, i també el temps en l’escala per a l’accés al 
100% de la Base Reguladora dels 35 als 37 anys. A més, 
desenvolupa un nou concepte, que és el període de 
cotització acreditat per a poder mantenir el dret a la 
jubilació als 65 anys. 
Davant el fet evident de l’augment de l’esperança de 
vida i en raó de la sostenibilitat del sistema, s’ha signat 
per part del Govern, els sindicats i la gran patronal o 
la patronal dels grans, aquest acord que a partir d’ara 
iniciarà els tràmits parlamentaris.
Aquesta reforma no s’ha dut a terme en altres països 
europeus on el cost de la cotització a la Seguretat 
Social (SS) és, en %, menor que a Espanya; països que 
evidentment tenen uns altres % de població activa; un 
altre pes en % sobre el PIB. De fet, només cal adonar-
se del que ha representat a França el canvi de 60 a 62 
anys. Així doncs, la sostenibilitat s’ha buscat a través de 
l’allargament del període de vida laboral. Seria desitjable 
també que durant el tràmit parlamentari s’escometin 
altres aspectes que influeixen de forma rellevant en 
l’equilibri i la sostenibilitat del sistema:
 
- L’absentisme laboral, a Espanya molt superior 
respecte a països similars de la resta d’Europa, fet que 
grava el cost de la SS per la compensació que s’estableix 
en les Incapacitats Laborals Transitòries (ILT); una 
millora de l’1,5%, mitjançant les oportunes actuacions 
de control i correcció, ajudaria a fer que aquests fons 
es poguessin revertir en el pagament de pensions de 
jubilació.

- Generar una sensibilització massiva que arribi des del 
prescriptor a l’usuari final per adequar la despesa 
en medicaments; també aquí, comparat amb Europa 
estem en un nivell més alt per beneficiari.
En fi, si només s’actua sobre l’edat i seguim balafiant 
i deteriorant altres conceptes com l’absentisme, la 

despesa de medicaments, etc., aviat s’haurà de pujar la 
jubilació de 67 a 68, a 69, a 70, etc., i serà difícil aconseguir 
el que seria desitjable: rebaixar les cotitzacions a la SS de 
les nostres empreses per millorar la seva competitivitat 
davant els nostres veïns europeus i d’altres mercats. 
Si s’actués en aquests altres conceptes viciats, sens dubte 
es podria contemplar la reducció del % de cotització. Així 
com en l’àmbit laboral, també s’haurien de contemplar 
els aspectes professionals a tenir en compte sobre 
aquesta prolongació forçosa de l’edat laboral. A títol 
d’exemple, si la pròpia administració obliga a revisar 
amb més freqüència el permís de conduir a mesura 
que avança l’edat, en sectors com el dels conductors de 
camions, taxis o ferrocarrils hi hauria raons objectives 
que determinen i justifiquen aquesta conducta. O en 
les tasques de logística: és obvi que l’esforç que fa un 
operador de magatzem que es passa el dia movent caixes 

Il·lustrem-ho amb exemples 

L’any 2018, una persona que tingui cotitzats 38 
anys i 6 mesos es podrà jubilar a l’edat de 65 anys; 
però si el seu període de cotització és menor, es 
jubilarà als 65 anys i 6 mesos. En ambdós casos 
el període de còmput per al càlcul de la Base 
Reguladora seria de 252 mesos, és a dir, 21 anys, 
i per a tenir accés al 100% de la Base Reguladora 
en el segon cas hauria d’haver cotitzat 35 anys, 9 
mesos i 18 dies. 
En el 2023, si una persona té cotitzats 38 anys i 
6 mesos es podrà jubilar a l’edat de 65 anys. En 
cas que el seu període de cotització fos menor, 
necessitaria una edat de 66 anys i 4 mesos. En 
ambdós casos el període de còmput per al càlcul 
de la Base Reguladora seria de 300 mesos, és a 
dir, 25 anys. I en el segon cas, per tenir accés al 
100% de la Base Reguladora, caldria haver cotitzat 
36 anys, 5 mesos i 18 dies. 
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no és comparable amb el d’altres activitats. Fins i tot un 
comercial-viatjant que desenvolupa la seva activitat diària 
efectuant recorreguts de molts quilòmetres per visitar 
clients, no està en les mateixes condicions físiques a mesura 
que van transcorrent els anys. I com aquestes, moltes altres 
tasques i treballs professionals.
També s’hauria de reflexionar sobre per què si la 
prolongació voluntària de la vida laboral es compensa amb 
un 2,75% de més per any de més pensió, per altra banda 
si s’escurça la vida laboral i un es jubila anticipadament la 
penalització és d’un - 7,5% per any anticipat. Segurament en 
el tràmit parlamentari es podrà influir en aquests aspectes 
i generar, en la línia d’allò ja legislat, un “Annex” al catàleg 
en base a l’Acord de 2006 sobre toxicitat, perillositat i 
sinistralitat diferencial, per incloure treballs que, encara que 
tècnicament no tinguin aquesta qualificació en la vida real, 
haurien de rebre un tractament específic en el nou marc 
de prolongació de l’activitat de 65 a 67 anys. 
De forma simplificada, els termes de l’acord formalitzat 
relatius a Casos Generals de Jubilació es detallen en el 

Edat de jubilació
Elevació període 

de còmput
Escala d’accés a la 
Base Reguladora

 En funció dels períodes de cotització acreditats Càlcul base reguladora
(*Proporcional anys totals de 

cotització)

Referència 
temporal

 Més o = 38 
anys i 6 mesos 

cotitzats 

Menys de 38 
anys i 6 mesos 

cotitzats 
Temps computat 50% 100%

Durant 2011 i 
2012

65 anys     180 mesos ( 15 anys) 15 anys             35 anys

Durant el 2013    65 anys 65 anys i 1 mes     192 mesos ( 16 anys)  15 anys 35 anys, 1 mes i 18 dies 

Durant el 2014 65 65 anys i 2 mesos     204 mesos ( 17 anys) 15 35 anys, 3 mesos i 6 dies 

Durant el 2015 65 65 anys i 3 mesos     216 mesos ( 18 anys) 15 35 anys, 4 mesos i 24 dies 

Durant el 2016 65 65 anys i 4 mesos     228 mesos ( 19 anys) 15 35 anys, 6 mesos i 12 dies 

Durant el 2017 65 65 anys i 5 mesos     240 mesos ( 20 anys) 15 35 anys, 8 mesos   

Durant el 2018 65 65 anys i 6 mesos     252 mesos ( 21 anys) 15 35 anys, 9 mesos i 18 dies 

Durant el 2019 65 65 anys i 8 mesos     264 mesos ( 22 anys) 15 35 anys, 11 mesos i 6 dies 

Durant el 2020 65 65 anys i 10 mesos     276 mesos ( 23 anys) 15 36 anys i 24 dies  

Durant el 2021 65 66 anys     288 mesos ( 24 anys) 15 36 anys, 2 mesos i 12 dies 

Durant el 2022 65 66 anys i 2 mesos     300 mesos ( 25 anys) 15 36 anys, 4 mesos 

Durant el 2023 65 66 anys i 4 mesos  15 36 anys, 5 mesos i 18 dies 

Durant el 2024 65 66 anys i 6 mesos  15 36 anys, 7 mesos i 6 dies 

Durant el 2025 65 66 anys i 8 mesos  15 36 anys, 8 mesos i 24 dies 

Durant el 2026 65 66 anys i 10 mesos  15 36 anys, 10 mesos i 12 dies 

A partir del 
2027 

65      67 anys  15            37 anys 

quadre de damunt. Cal tenir en compte els conceptes 
següents:

- Referència temporal any es refereix a l’any en què es 
pot produir la jubilació en raó de l’edat de cada persona. 
Cal fer notar la diferència de dret que hi ha en la frontera 
de 38 anys i 6 mesos. Segons si es pot acreditar la cotització 
com a igual o superior a 38 anys i 6 mesos, es manté el 
dret a la jubilació en els 65 anys. Si és menys de 38 anys i 6 
mesos, la persona haurà d’adaptar-se als nous valors.

- Període de còmput per al càlcul de la Base Reguladora, 
que passa de 15 a 25 anys sobre la base de la referència 
temporal que s’indica.

- Escala d’accés a la Base Reguladora: segons els anys 
que s’ha cotitzat, es cobrarà una part o una altra de la 
base reguladora. Es parteix de 15 i 35 anys per obtenir el 
50% i 100% de la pensió, que augmenta progressivament 
de 15 i 37 anys. 

* En un altre número de PIMECNews, quan el tràmit parlamentari es desenvolupi completament, exposarem els termes específics per a les 
jubilacions anticipada, parcial, de dones amb fills, dels joves i prolongació voluntària.



L’entrevista

Estela Gallego, directora general de Política de la Pime 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i presidenta d’ENISA

“La internacionalització, 
la innovació i la globalització 
són factors que cada dia 
s’integren en l’activitat 
d’un major nombre de 
pimes i que generen noves 
necessitats de finançament” 

Estela Gallego és enginyera de mines per l’Escola Tècnica Superior de Madrid. 

Gran part de la seva activitat professional l’ha desenvolupat en l’àmbit de la 

planificació i gestió d’instruments de suport públic a la innovació tecnològica 

com a subdirectora general de Foment d’Innovació Industrial del Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç. És presidenta d’ENISA, empresa de capital públic 

centrada en les inversions financeres, que aquest 2011 compta amb més de 100 

milions d’euros per a la creació i la consolidació d’emprenedors i pimes a través 

de les seves diferents línies de finançament. 
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El 1982, el Govern constitueix ENISA com a 
empresa de capital públic. Per què era necessària 
una entitat així? 
ENISA es crea inicialment dins de l’Institut Nacional 
d’Indústria (INI) per donar suport a la creació 
d’empreses en zones afectades per la reconversió 
industrial. Ja aleshores es considerava imprescindible 
que aquestes noves empreses tinguessin un caràcter 
preeminentment innovador i, per això, es crea 
l’Empresa Nacional d’Innovació SA (ENISA), que 
utilitzava fonamentalment la fórmula del capital risc 
per a potenciar-les.
 
Passats els anys, el panorama ha canviat molt. Quina 
creu que és ara la principal funció d’ENISA?
Tot i que el panorama ha canviat molt, la veritat és 
que la necessitat de potenciar la creació d’empreses 
innovadores segueix sent tan primordial com ho 
era llavors, així que seguim bolcats en aquesta 
tasca encara que, això sí, ara la fem amb molts 
més mitjans i amb una major implicació amb tot 
allò relacionat amb l’emprenedoria i les pimes que, 
a més d’innovar, volen créixer i estan disposades 
a arriscar, diversificar i internacionalitzar els seus 
productes i els seus serveis per aconseguir-ho.

És una entitat que cobreix necessitats de les pimes 
que el propi mercat financer no els ofereix? O és un 
reforç, una possibilitat entre d’altres?
ENISA és una societat instrumental de la política 
de PIME del Ministeri d’Indústria que té com a 
tasca facilitar l’accés al finançament a les petites i 
mitjanes empreses innovadores i amb potencial 
de creixement. Per a això, ENISA utilitza el 
préstec participatiu com a principal fórmula de 
finançament, un instrument que per les seves 
especials característiques legals i financeres es troba 
a mig camí entre el préstec financer i el capital 
risc. El préstec participatiu reforça les estructures 
financeres de les empreses facilitant enormement 
l’obtenció de recursos complementaris procedents 
d’altres agents públics i privats. Així, per exemple, 
en el cas de les entitats financeres, cada euro 
finançat per ENISA en forma de préstec participatiu 
en l’exercici 2010 va facilitar a les empreses que el 
van rebre 2,10 euros en préstecs financers.
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Quines característiques tenen els préstecs participatius 
i què proporcionen a les empreses? 
Com assenyalava anteriorment, el préstec participatiu 
és un instrument financer que proporciona recursos a 
llarg termini sense interferir en la gestió de l’empresa. 
Els tipus d’interès que s’apliquen estan vinculats als 
resultats de la mateixa (és a dir, “es participa” en 
el futur de l’empresa), sense exigir més garanties 
que les del propi projecte empresarial i la solvència 
professional de l’equip gestor. A ENISA tenim un lema 
clar: “la millor garantia és el teu projecte”, i el préstec 
participatiu s’adapta perfectament a aquesta filosofia. 

Les pimes tenen ara noves necessitats de finançament 
que abans no tenien? 
La internacionalització, la innovació i la globalització són 
factors que cada dia s’integren en l’activitat d’un major 
nombre de pimes i que generen noves necessitats de 
finançament. D’altra banda, quan parlem de pimes 
ens referim a un col·lectiu molt heterogeni amb 
necessitats de finançament que varien enormement 
en funció de factors molt diversos. Això és una mica 
el que tenim molt en compte a ENISA, oferint una 
gamma de productes financers molt diversificada que 
inclou des de línies de finançament per a dones o per 
a joves emprenedors, fins a préstecs pont per sufragar 
(a empreses més aviat mitjanes) la sortida al Mercat 
Alternatiu Borsari, o la destinada al finançament de 
fusions i adquisicions de petites i mitjanes empreses, 
entre moltes altres. 

Les últimes dades assenyalen que les microempreses 
de fins a 9 treballadors són les que més operacions 
han formalitzat (el 42,1%). Què els ofereix ENISA que 
potser no poden obtenir d’una altra manera?  
Una part bàsica de l’activitat d’ENISA se centra a 
potenciar la creació d’empreses, i lògicament quan 
aquestes neixen no ho fan amb un gran nombre 
d’empleats. Per tant, el que oferim a aquest tipus 
d’empreses és el mateix que oferim a totes les 
empreses tipus ENISA, és a dir, la possibilitat d’obtenir, 
sense necessitat d’avals, un finançament a mida que 
reforci les seves estructures financeres i els faciliti 
l’obtenció de recursos complementaris, preferiblement 
del sector privat. 

Catalunya és la comunitat autònoma que més pimes 
té. Aprofiten els recursos d’ENISA? 
No hi ha dubte que Catalunya fa una utilització dels 

recursos d’ENISA completament d’acord amb el pes 
del seu teixit i les seves infraestructures empresarials. 
Per sectors, el 26% dels préstecs concedits a les 
empreses catalanes provenen del sector d’activitats 
informàtiques, i en volum d’inversió, el gruix és del 
sector industrial. 

Al novembre de 2010, ENISA i l’Associació Nacional 
de Centres Europeus d’Empresa i Innovació Espanyols 
(ANCES) acorden col·laborar en la gestió d’una línia 
de finançament per a joves emprenedors menors de 
35 anys. Com va aquesta línia i per què van decidir 
crear-la? 
A 31 de febrer de 2011, el nombre de joves 
emprenedors que han participat en aquesta línia era 
de 275. A més, aquestes operacions han generat 803 
ocupacions d’alt valor afegit, ja que es dirigien a sectors 
molt productius, com les activitats informàtiques, 
comerç, biotecnologia o comunicacions. El 2011 
la dotació d’aquesta línia, que s’adreça al col·lectiu 
més castigat per l’atur i que s’emmarca dins del Pla 
d’Actuació de Suport a l’Emprenedoria del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, és de 20 milions d’euros. 

Quins són els perfils i les necessitats de les empreses 
d’aquests joves? 
La majoria són persones preparades que veuen amb 
claredat una oportunitat de negoci i que amb escassos 
recursos són capaces de desenvolupar una empresa 
amb grans dosis d’entusiasme i d’esforç. 

Com valora l’evolució d’ENISA en aquests anys de 
crisi, pel que fa al nombre d’operacions i recursos 
oferts? 
El suport als emprenedors i a la creació d’empreses 
innovadores amb potencial de creixement és una 
de les principals prioritats de la Direcció General de 
Política de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri 
d’Indústria, com proven els nombrosos programes i 
iniciatives que desenvolupem en aquests camps. Dins 
d’aquestes actuacions, no hi ha dubte que ENISA juga 
cada vegada un paper més destacat, i per això hem 
anat incrementant notablement els seus recursos en 
els últims anys, de manera que en l’actualitat tripliquen 
pràcticament els que tenia l’any 2007. Això li ha permès 
a la companyia diversificar considerablement les seves 
línies i passar de finançar 70 projectes empresarials el 
2007 als prop de 700 de l’any passat per un muntant 
de 110 milions d’euros. 
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La Nanotecnologia és una 
de les nostres apostes. 

 L’11 de maig tens 
una oportunitat

Estem dibuixant 
el futur espai de 
les empreses de
biotecnologia

Biopol’H és un clúster biomèdic i biotecnològic d’institucions 
sanitàries, d’entitats generadores de coneixement, de centres de 
recerca i d’empreses del sector de ciències de la vida i de la salut

www.biopol.cat
Tel: 93 260 7136

Vols traçar el 
teu futur amb 
nosaltres?

anunci Biopol globos.indd   1 11/04/2011   11:41:04
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Quin és el percentatge de préstecs fallits en el seu 
últim exercici?
Evidentment, ENISA no és aliena a l’augment 
generalitzat de morositat propiciat per la conjuntura 
econòmica. Ara mateix el percentatge de fallits que 
tenim se situa al voltant del 9%, gairebé el triple dels 
que teníem abans de la crisi. El que sí que és cert 
és que, tenint en compte l’especificitat de la nostra 
activitat, és una dada que concorda amb la tònica 
general i que, en qualsevol cas, reflecteix el pes 
que s’atorga a la companyia a l’adopció de mesures 
preventives i al seguiment del risc de les operacions. 

Des de la nostra patronal hi ha inquietud pel fet que 
s’estiguin retirant moltes ajudes a les pimes, com és el 
cas del programa InnoEmpresa. Quines polítiques hi ha 
previstes per ajudar les pimes? 
Tots els programes i actuacions desenvolupats per 
aquesta Direcció General tenen com a únic objectiu 
ajudar les pimes. El fet que ho haguem de fer en un 
context pressupostàriament cada vegada més reduït 
exigeix la reorientació de molts d’ells en funció de 
les prioritats del moment, que ara mateix passen per 
la creació d’empreses i el suport a les que es troben 
millor posicionades per créixer i generar ocupació. 
Com a conseqüència de tot això puc dir-li que el 
nostre Pla d’Actuació de Suport a l’Emprenedor 
per aquest any compta amb un pressupost de 84 
milions d’euros per finançar un gran nombre de nous 
programes i iniciatives en aquest camp. I que en el 
terreny del suport al finançament de les pimes, els 
pressupostos d’ENISA i de la Compañía Española de 
Reafianzamiento S.A. (CERSA) s’han incrementat 
aquest any en un 12,6% i en un 38% respectivament.

Com a directora general de la PIME, ens agradaria 
preguntar-li per l’Observatori Estatal de la Morositat. 
Com està el seu desenvolupament? 
D’acord amb la reforma de la llei aprovada el passat 
mes de juliol, el Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç ha d’efectuar un seguiment específic de la 
morositat en les transaccions comercials, així com 
dels resultats de la pràctica i eficàcia de la llei amb els 
instruments consultius de què disposa. Per això, estem 
treballant en la modificació del reial decret que regula 
el funcionament de l’actual Observatori de la PIME 
per donar cabuda a un grup de treball específic que 
desenvolupi aquestes funcions. 

- No cal aportar cap tipus de garanties alienes 
al propi projecte empresarial, però cal elaborar 
un pla de negoci que reflecteixi amb claredat el 
projecte empresarial per al qual se sol·licita el 
finançament. 
- És molt important el compromís de les 
persones que lideraran el projecte. 
- El procediment comença enviant a ENISA una 
fitxa de sol·licitud, que es descarrega de la pàgina 
web www.enisa.es adjuntant el pla de negoci.
- Els analistes estudien la informació que se’ls ha 
remès i durant l’anàlisi entren en contacte amb 
els promotors per resoldre dubtes i acordar les 
condicions del préstec (import, tipus d’interès, 
termini, carència, etc). 
El pas final és l’aprovació del projecte per part 
dels òrgans responsables d’ENISA.

Passos per demanar finançament a ENISA 

- Nombre d’operacions aprovades: el 2010, 287 
operacions; el 2011, 36 operacions. 

- Nombre de préstecs demandats: el 2010, 
1.800; el 2011, 141. 

- Import total atorgat: el 2010, 90.515.000 €; el 
2011, 12.055.000 €.

- Nombre d’operacions aprovades de pimes 
catalanes: el 2010 es van finançar 87 pimes de 
Catalunya; el 2011, 10 pimes. 

- Import total de les operacions aprovades de 
pimes catalanes: el 2010, 26.115.000 €;  el 2011, 
3.675.000 €.  

- Nombre d’operacions aprovades de pimes 
catalanes per sectors i per grandària empresa:

Any 2010 
Aeronàutic: 1 
Agricultura: 4 
Biotecnologia: 7 
Comerç: 4 
Comunicacions: 9 
Indústria/Energia: 2 
Informàtica: 35 
Manufactureres: 13 
Altres serveis: 8 
Transformació: 4

Altres dades bàsiques de l’activitat 

Any 2011 
Biotecnologia: 2 
Comerç: 4 
Informàtica: 3 
Manufactureres: 1
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PIMEC crea un Observatori 
de la Liquiditat

Durant la primera reunió de l’any de la Comissió 
Economicofiscal de PIMEC, s’ha posat en relleu el greu 
problema del finançament de les pimes i s’ha decidit crear 
un Observatori de la Liquiditat que segueixi de prop el 
problema i plantegi mesures pràctiques. En aquest sentit, 
la patronal fa més d’un any que té integrada la figura 
del mediador de crèdit, per ajudar les pimes en aquest 
tema. Com a primera mesura, es reclama l’aprovació al 
Congrés de la proposició de llei, ara en període d’esmenes, 
sobre l’ingrés de l’IVA en el moment del cobrament i no 
d’emissió de la factura, fet que alliberaria molts recursos 
a pimes i autònoms. La Comissió també ha analitzat les 
novetats fiscals contingudes a la Llei de Pressupostos de 
l’Estat i al RD 13/2010 de 3 de desembre. Per una banda, 

la Comissió valora positivament algunes mesures, com 
l’elevació del topall d’aplicació del tipus reduït de l’impost 
de societats, l’ampliació del règim de llibertat d’amortització 
i la supressió de l’impost d’actes jurídics sobre operacions 
societàries. De tota manera, la Comissió considera que 
aquestes mesures perden efectivitat en un moment de 
crisi, amb poca inversió i moltes empreses en pèrdues. 
Enfront d’aquestes rebaixes fiscals poc generoses i 
menys efectives, la Comissió denuncia la pujada dels tipus 
marginals, el canvi de tractament de les rendes irregulars i 
les limitacions de deducció per adquisició d’habitatges, tot 
plegat a l’IRPF, així com l’arbitrarietat en la consideració 
d’empresa, el criteri de tractament de grups de societats 
i l’increment en la fiscalitat sobre patrimonis i estalvis 
familiars, en el marc de l’impost de societats. En conjunt, 
la Comissió constata un important augment de la pressió 
fiscal a l’Estat, que endarrerirà la recuperació econòmica i 
hauria d’anar acompanyat, si més no, d’una major retallada 
de la despesa pública. 
La Comissió treballarà i proposarà una reforma fiscal 
profunda i ambiciosa. El president de la Comissió, Joan 
Maria Gimeno, recorda que “cal que els empresaris, i 
sobretot les pimes i els autònoms, disposin d’un marc fiscal 
estable que afavoreixi la inversió i el creixement”.
Respecte als treballadors autònoms, Joan Maria Gimeno 
també ha assenyalat en una circular quines són les principals 
disposicions que els afecten. Les més importants són la 
modificació de l’escala general de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i l’ampliació de supòsits d’aplicació 
del règim especial per a empreses de reduïda dimensió 
respecte a l’impost de societats. Al web de la patronal 
es pot trobar la informació completa.

corporatiu �
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Avenços en la llei 
contra la morositat
Durant els últims mesos, la nova Llei 15/2010, de 
mesures de lluita contra la morositat, s’ha anat 
desenvolupant en diversos aspectes. D’una banda, 
aquest 2011 les administracions públiques ja han de 
pagar els seus proveïdors en un màxim de 50 dies. 
De l’altra, l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) ha aprovat la disposició addicional 
3a de la llei, que obliga les empreses a reflectir en les 
seves memòries la informació sobre els ajornaments 
de pagament. A més, la Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMcM) ha traslladat al Parlament 
Europeu la contradicció que hi ha entre la Llei contra 
la morositat i la LORCOMIR (Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista), ja que aquesta última eximeix 
el sector de la gran distribució comercial de complir 
els terminis de pagament. També s’han presentat els 
resultats de l’enquesta sobre morositat 2010, en la qual 
han participat les empreses sòcies de PIMEC. S’ha pogut 
comprovar que el termini mitjà de pagament en el 
sector privat ha disminuït en l’últim any, passant de 101 
dies el 2009 a 93 dies el 2010. Malauradament, el sector 
públic ha augmentat el període mitjà de pagament.

Pagar a 50 dies
A partir d’aquest any, la llei preveu que les 
administracions públiques hagin d’escurçar els seus 
terminis de pagament, tal com estableix el període 
transitori. El 2012, el sector públic haurà de pagar 
els proveïdors en un màxim de 40 dies, i a partir del 
gener del 2013 el termini quedarà definitivament 
estipulat en 30 dies. 
A més, la nova llei preveu que si l’Administració no 
respon la reclamació del contractista en un mes, 
s’entendrà reconegut el venciment del termini de 
pagament i els interessats podran formular recurs 
contenciós administratiu i sol·licitar, com a mesura 
cautelar, el pagament immediat del deute. 
Moltes entitats públiques estan incomplint la normativa 
dels terminis de pagament. En aquest sentit, PIMEC 
i la PMcM han assenyalat que una de les causes és la 
negativa del Govern central a crear una línia especial 
de l’ICO, que estava contemplada en la llei i que ha de 
servir per finançar la morositat dels ajuntaments.

Reflectir els ajornaments
de pagament
També és un avanç la resolució de l’ICAC, que 
obligarà les empreses a publicar a les seves 
memòries de comptes anuals, a partir de les 
corresponents a l’exercici 2010, la informació relativa 
als ajornaments de pagament als seus proveïdors. 
L’ICAC dóna així compliment a una disposició de la 
Llei contra la morositat que parla del deure de la 
informació. D’aquesta manera es podrà comprovar 
quines empreses estan incomplint la llei i aquesta 
informació es podrà emprar com a prova en les 
possibles accions judicials contra les empreses 
incomplidores. En concret, les memòries han de 
contenir l’import pagat fora o dins del termini legal; 
el termini mitjà ponderat excedit de pagaments 
durant l’exercici, i el saldo pendent de pagament al 
tancament del mateix que acumuli un ajornament 
superior al permès per la llei.

Solucionant contradiccions
Durant els últims mesos, s’han comunicat a la PMcM 
i a PIMEC diverses dificultats i incompliments sobre 
l’aplicació de la Llei contra la morositat. En especial, 
s’ha comprovat que moltes distribuïdores i grans 
magatzems es neguen a disminuir els terminis de 
pagament acollint-se a la llei LORCOMIN, que eximeix 
el sector de la gran distribució comercial de complir 
els terminis fixats per la nova Llei contra la morositat. 
La PMcM ha instat la UE perquè dictamini quina de 
les dues lleis preval: si la Llei contra la morositat, que 
elimina la dilació abusiva dels terminis de pagament, 
o la LORCOMIN, que està causant que milers 
d’empreses molt sovint no cobrin els seus serveis fins 
passats més de 200 dies. La pregunta parlamentària 
s’ha traslladat al Parlament Europeu a través del diputat 
de CiU, Ramon Tremosa.
La controvèrsia ve del fet que, tot i que la nova Llei 
contra la morositat canvia els terminis de pagament 
a tots els nivells, la gran distribució i els grans 
magatzems defensen que només ho fa per als articles 
d’alimentació, i no per a la resta, argumentant que en 
aquests s’aplica l’article 17.3 i 4 de la LORCOMIN.
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Basant-se en un informe elaborat per la seva Comissió 
Jurídica, la PMcM, de la qual forma part PIMEC, 
sosté que queden derogades absolutament totes les 
disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a la Llei 
15/2010, menys les que siguin més beneficioses per 
als creditors. Per tant, la normativa també s’aplica als 
productes de gran consum i a aquells que no tenen la 
consideració d’alimentaris ni de gran consum.

Enquesta sobre morositat 2010
Un estudi de la Plataforma basat en 800 enquestes a 
les empreses, entre les quals pimes sòcies de PIMEC, 
constata que el termini mitjà de pagament en el sector 
privat ha disminuït en l’últim any, passant de 101 dies 
el 2009 a 93 dies el 2010. Tot i que aquestes xifres 
encara estan per sobre dels 75 dies pactats el 2010, 
aquesta reducció ha suposat un total de 1.800 milions 
d’euros en la millora de pagaments en el sector privat, 
estalvi que ha revertit positivament en la societat 
espanyola en augmentar la competitivitat de les 
empreses i en reactivar l’ocupació.  
Per contra, les administracions públiques han elevat el 
termini mitjà de cobrament efectiu: han passat de 154 
a 157 dies. La PMcM denuncia aquest augment, ja que 
es tracta del primer contractant del país i el termini 
mitjà pactat de pagament era de 60 dies el 2010. 

Les empreses podran requerir 
anònimament als seus clients, a 
través de PIMEC, el compliment 
de la Llei contra la morositat

Els socis de PIMEC que pateixin els abusos 
d’incompliment d’aquesta llei per part dels seus 
clients tenen l’opció de comunicar-los a la patronal, 
que podrà canalitzar de manera anònima possibles 
requeriments a les empreses i a les administracions 
incomplidores. Per a dubtes, aclariments i 
denúncies d’incompliment, podeu adreçar-vos al 
Departament Jurídic i Laboral de PIMEC, a l’atenció 
de la Sra. Isabel Navarro. (Tel.: 902 49 64 50)
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Accions principals del 
darrer mandat
En aquests últims quatre anys, una gran part dels quals han estat marcats per la crisi econòmica, hi ha hagut molta 
activitat a la patronal. En començar un nou mandat de Josep González, ratificat el passat novembre, fem memòria de 
les accions principals que han marcat l’agenda de PIMEC en pro de les pimes i els autònoms.

1. Concentració de pimes i autònoms al 
Congrés dels Diputats. PIMEC va ser l’impulsor 
de la concentració d’empresaris i autònoms davant del 
Congrés dels Diputats, a Madrid, el 26 de març de 2009, 
per fer arribar als màxims representants de les formacions 
polítiques parlamentàries el sentiment de l’empresariat, així 
com un document de propostes per fer front a la crisi. 

2. Reforma de la Llei contra la 
morositat. A partir de la creació de la Plataforma 
Multisectorial contra la Morositat, liderada per PIMEC, 
s’aconsegueix una fita històrica: la modificació de la llei. 
Actualment, l’entitat ja té personalitat jurídica i representa 
un milió d’empreses, amb una xifra de negoci aproximada 
de 140.000 milions d’euros, que generen més de 4,5 
milions de treballadors i autònoms. 

3. Llei de prevenció i control ambiental 
(LIIAA). PIMEC ha treballat per incidir en aquesta 
nova llei, que va substituir la polèmica Llei 3/1998, 
coneguda com a IAIA. La patronal ha presentat esmenes 
i arguments tècnics, i ha transmès als responsables polítics 
les problemàtiques que continua generant la nova llei, que, 
com l’anterior, és altament intervencionista i complicada. 

4. Marc normatiu propi per als 
autònoms. La patronal, mitjançant Autònoms PIMEC, 
ha participat en el procés d’elaboració de l’Estatut del 
Treball Autònom i en el seu desplegament: protecció 
per cessament d’activitat dels autònoms, foment de 
la contractació laboral, mesures tributàries, línies de 
finançament, etc.

5. Dispositiu de la vaga general del 29 
de setembre. Les principals organitzacions sindicals 
van convocar una vaga general per protestar contra la 
reforma laboral. Amb l’objectiu que la jornada de protesta 
es dugués a terme sense perjudicar l’activitat empresarial, 
PIMEC va organitzar un dispositiu d’informació i seguiment 
de la vaga.

29VAGA SE
T
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6. Small Business Act – Pensar primer 
en petit. PIMEC ha signat un acord amb el 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per 
promoure entre les administracions catalanes aquesta 
iniciativa endegada per la Comissió Europea, que pretén 
reforçar el paper de la pime com a creadora de llocs de 
treball i riquesa. Es vol implicar les administracions perquè 
es pensi primer en les pimes a l’hora d’elaborar normes, 
aplicar-les, o fer polítiques d’impuls empresarial. 

7. Suport als col·lectius de PIMEC. La 
patronal ha donat suport i ha incorporat com a socis 
diversos col·lectius, com el gremi d’empresaris de cinemes 
de Catalunya, l’associació de farmàcies de Barcelona, les 
empreses de serveis de neteja, FERCA, ADIME, etc. 
Un dels eixos de l’entitat és atendre les necessitats i 
especificitats dels diferents gremis i associacions, i oferir-los 
els avantatges de PIMEC. 

8. Més presència territorial. Durant els 
últims anys PIMEC ha obert delegacions al Priorat i a la 
Conca de Barberà, i continua treballant per potenciar 
la representativitat al territori. Ara ja tenim 13 seus i 
delegacions a tot Catalunya.

9. Fundació PIMEC. S’ha creat aquesta fundació 
d’acció social, amb l’objectiu d’acompanyar i donar suport 
a les pimes i als autònoms en el procés de concretar la seva 
sensibilitat social, oferir eines, programes i accions que els 
ajudin a ser empreses socialment responsables, i acostar el 
sector social i el sector empresarial.

10. Jornades i actes interessants per a 
les pimes. La patronal ha organitzat per tot el territori 
jornades sobre diverses temàtiques empresarials, entre 
les quals destaquen l’explicació de la nova llei contra la 
morositat, la problemàtica dels swaps, el nou pla general 
comptable, etc. També han tingut lloc jornades més 
institucionals, com l’organitzada amb l’IESE per analitzar en 
profunditat la situació econòmica, o actes de gran projecció 
com els Premis Pimes, que organitza la patronal cada any.

11. Suport estratègic a les empreses. 
PIMEC ha treballat per oferir serveis a les pimes que 
els permetin ser més competitives. És el cas de l’Àrea 
d’aterratge, el suport a la internacionalització, la facturació 
electrònica, el suport i l’orientació dels instruments 
financers per a les pimes, l’apropament de la formació a les 
pimes, etc.

12. Estudis per conèixer millor les pimes 
i mostrar la seva realitat. El Departament 
d’Estudis de la patronal ha elaborat diversos estudis: 
l’Anuari de la pime catalana, l’Absentisme en temps de crisi, 
L’ocupació pública en una fase de crisi econòmica, L’atur a 
Espanya i a les principals economies europees, etc.
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PIMEC troba a faltar 
mesures per afrontar 
el dèficit tarifari

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha apujat aquest gener 
un 9,8% la tarifa de la llum amb l’objectiu d’aconseguir la 
previsió legal que no hi hagi dèficit tarifari el 2013. PIMEC 
entén que la situació de dèficit és insostenible però lamenta 
que s’hagi considerat que l’única forma per intentar 
solucionar-ho sigui augmentant la tarifa elèctrica.

La patronal entén que hi ha dues vies per reduir el dèficit:
-Augmentar els ingressos, és a dir, la tarifa de la llum.
-Reduir les despeses, o sigui, disminuir els costos de 
generació de l’electricitat.

En els últims anys, el problema s’ha afrontat a través 
de la primera via. Des del 2008, el rebut de la llum s’ha 
incrementat en un 44%, i l’augment d’ara és el més gran 
registrat des del 1983, quadruplicant amb escreix l’IPC del 
2010 (fins al novembre, els preus van pujar un 2,3%). La 
patronal considera que la pujada és excessiva, comparada 
amb les altres que s’havien fet i tenint en compte la situació 
de crisi econòmica que travessa el país. PIMEC creu que 
és preocupant que no s’intenti abordar el problema a 
partir de la reducció dels costos de generació d’electricitat, 
sobretot en un moment en què la crisi econòmica 
ha limitat molt els esforços que poden fer les petites 
empreses, els autònoms i les famílies, i cal cercar altres vies 
per complir els objectius. Tres dies abans que el Govern 
central comuniqués aquesta pujada de la tarifa elèctrica, 
es convalidava una altra llei que afectava les instal·lacions 
fotovoltaiques per corregir el dèficit tarifari.

Perjudicis en les inversions 
en energia fotovoltaica
PIMEC ha lamentat la decisió del Congrés de convalidar 
el Reial Decret-llei 14/2010, que aplica condicions 
retroactives a les instal·lacions fotovoltaiques connectades 
a l’empara del decret 661/2007, que són la base de la 
majoria d’instal·lacions que es van connectar a la xarxa. La 
modificació d’aquesta normativa la converteix en paper 
mullat i perjudica seriosament la rendibilitat prevista pels 
inversors en el moment que van decidir participar en 
aquesta activitat.

La patronal considera preocupant que es redueixi en més 
d’un 30% el nombre d’hores que la instal·lació pot vendre 
l’energia produïda a la xarxa i, per tant, que disminueixin els 
ingressos inexorablement en aquesta mateixa proporció 
durant almenys els pròxims 3 anys. Passat aquest temps, 
s’estableix un nombre d’hores segons la zona de radiació en 
què es trobi la instal·lació. En aquesta segona etapa, encara 
que la retallada sigui menor, seguirà violant un compromís 
escrit en forma de Reial decret. A més, que el Govern 
modifiqui retroactivament una norma d’aquest rang genera 
desconfiança i inseguretat jurídica, sobretot perquè en el 
moment de promulgar-la es va personificar com a defensor 
i promotor d’aquestes activitats productives, i els inversors 
així s’ho van creure. Per tant, avisa que aquestes actuacions 
qüestionen la credibilitat del Govern i adverteix que moltes 
d’aquestes instal·lacions es van fer gràcies a inversors 
estrangers que han vist com la credibilitat d’un país que fins 
ara semblava seriós, converteix en paper mullat un decret 
publicat tres anys abans. 

La patronal entén que aquest canvi de condicions pot 
comprometre seriosament la situació econòmica dels 
petits empresaris inversors, i recorda al Govern que en 
l’actual situació de crisi cal donar suport a les activitats 
emprenedores, i no posar-los traves. Cal que es negociï 
una fórmula que afavoreixi la viabilitat econòmica de les 
plantes fotovoltaiques existents i que permeti avançar en 
un sistema de fixació del preu de l’electricitat equitatiu i 
racional, que passi per l’estalvi i la reducció de costos, i que 
faci que Espanya avanci.
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El 25 de gener PIMEC va difondre als mitjans, als 
òrgans gestors de les universitats i a la Conselleria 
d’Economia i Coneixement el manifest Per una 
reforma ambiciosa del sistema universitari. Aquest 
document és fruit de mesos de debat i anàlisi 
dels tècnics de PIMEC i del Grup de Treball de 
representants de la patronal als consells socials 
de les universitats públiques catalanes. El manifest 
pretén obrir un ampli i profund debat a la societat 
civil sobre la necessitat de reformar el sistema 
universitari públic en un entorn d’austeritat, fet 
que exigeix optimitzar recursos, millorar l’eficàcia 
i potenciar les sinergies de la universitat amb 
l’economia productiva. 
El sistema universitari públic ha aconseguit millorar 
substancialment el nostre capital humà als darrers 
anys. Actualment, segons dades de l’OCDE, un 
39% de la població espanyola entre 25 i 35 anys 
disposa de formació universitària, una xifra superior 
a la mitjana de l’OCDE (34%). Malgrat això, no ha 
estat possible inserir plenament aquesta important 
població universitària i avui dia el percentatge 
d’universitaris espanyols en ocupacions de menor 
qualificació és força alt, com indica el gràfic 1 
següent. El país no es pot permetre aquesta 
infrautilització del nostre capital humà o que 
l’única alternativa esdevingui, com s’ha comentat 
darrerament, l’emigració a Alemanya. 

PIMEC reclama una reforma 
del sistema universitari

“ un 39% de la població 
espanyola entre 25 i 35 
anys disposa de formació 
universitària, una xifra 
superior a la mitjana de 
l’ocDE (34%) ”

piMEc destaca la necessitat d’optimitzar recursos i potenciar 

les sinergies de la universitat amb l’economia productiva.

Gràfic 1 – Percentatge de població de 24 a 
34 anys amb títol universitari en ocupacions 
de menor qualificació (any 2007)

Font: ocDE

Els sistemes universitaris català i espanyol són 
fortament dependents del finançament públic, de 
manera que l’actual conjuntura d’austeritat obliga 
a fer balanç. A Catalunya, un 3,2% del pressupost 
de la Generalitat es destina a universitats, mentre 
que els diferents programes d’innovació industrial 
(ACC10 i altres) amb prou feines n’absorbeixen un 
0,2%. El suport públic es destina majoritàriament a 
subvencionar unes matrícules que tan sols cobreixen 
un 15-20% del cost real de la formació. Les ajudes 
financeres directes als estudiants, com beques i 
similars, en canvi, només representen el 0,08% del 
PIB a Espanya, enfront d’un 0,27% de mitjana a 
l’OCDE. 
Pel que fa a la transferència de coneixement, convé 
recordar que les universitats espanyoles realitzen 
aproximadament un terç de la despesa total en R+D 
i absorbeixen gairebé la meitat dels investigadors 
censats, però representen només un 13% de les 
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4t - Impulsar l’eficiència i l’eficàcia del conjunt del 
sistema universitari català.
5è - Millorar la responsabilitat i supervisió de les 
universitats.

En primer lloc, és essencial que els consells socials 
vegin ampliada la seva representació empresarial i 
reforçades les seves competències, especialment en 
matèria econòmica. És impensable que la societat 
civil, i particularment l’empresariat, inverteixin 
i s’impliquin en el món universitari, com li cal al 
país, sense tenir poder decisori als seus òrgans 
de govern. Alhora, convé defugir gradualment 
el sistema de govern “semiassembleari” de les 
universitats i afavorir la seva professionalització. El 
rector, per exemple, hauria de ser una persona 
externa, que triï els millors professionals per a cada 
càrrec. Només així les universitats podran actuar 
amb agilitat i professionalitat per poder administrar 
millor els seus recursos, competir a escala global i 
subministrar a la societat el que realment necessita 
per no perdre el tren del progrés.  

En tercer lloc, caldria continuar i ampliar el 
finançament universitari vinculat a objectius, engegat 
ja als darrers anys, tot establint criteris relacionats 
amb la transferència de coneixements a l’empresa. 
A més, convé racionalitzar l’oferta d’estudis i 
optimitzar millor l’ús de les infraestructures 
docents. En darrera instància, PIMEC reclama 
millorar la responsabilitat i la supervisió de les 
universitats, començant per una reforma dels òrgans 
de govern de l’Agència de Qualitat Universitària 
(AQU) per ampliar-hi la representació de la societat 
civil i dels empresaris en particular. 
Bona part d’Europa ja ha endegat importants 
reformes del sistema universitari. Catalunya i l’Estat 
no poden quedar aliens a aquests canvis, crucials per 
a la competitivitat futura del país. PIMEC s’ha posat 
a disposició del nou Govern de la Generalitat per 
tal d’avançar en aquest procés de reforma, en diàleg 
permanent amb el món universitari. 

Convé que els joves que passen per la universitat 
vegin recompensat el seu esforç de temps i recursos 
en aquests estudis, percebent salaris més alts en 
feines millor qualificades, com els seus homòlegs 
europeus. Només una col·laboració més estreta 
entre empresa i universitat i una major participació 
de la societat civil en la presa de decisions de 
les universitats podrà garantir que la seva oferta 
s’adapti millor a les necessitats del país. Alhora, els 
importants recursos que rep la universitat haurien 
de generar majors transferències de coneixement 
a la pròpia societat i combinar-se amb més 
finançament privat o públic vinculat a resultats. 
Només una decidida reforma de les estructures 
de govern i funcionament de les universitats farà 
possible aquests canvis crucials per al futur del país. 

PIMEC proposa una reforma universitària a escala 
catalana, i també espanyola, a través dels següents 
cinc eixos:
1r – Reformar l’estructura de govern de la 
universitat potenciant els consells socials.
2n - Pal·liar el dèficit d’eficiència i eficàcia rebaixant 
el superàvit democràtic a la universitat.
3r - Promoure l’orientació als resultats i 
l’autosuficiència financera de les universitats.

sol·licituds de patents, tal com indica el gràfic 2. 
Així doncs, tot i aquest esforç en recursos humans 
i econòmics, l’aportació del sistema universitari a 
la societat i a l’economia productiva en forma de 
sol·licituds de patents és molt modesta. 

Gràfic 2 – Pes de la universitat en la despesa 
espanyola i en el personal d’r + D i la sol·licitud 
de patents (2008)

Font: redotri, oEpM i Ministeri d’Educació
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La meva PIMEC

La meva PIMEC és un espai privat exclusiu per als 
socis dins del web de la patronal que permet que 
cada persona accedeixi d’una manera senzilla només a 
aquella informació de PIMEC que li interessa i necessita 
en cada moment. És una eina per guanyar eficiència 
i temps, ja que des de la patronal creiem que la 
informació és fonamental, però sempre en una mesura 
raonable i accessible. En el món actual, els ciutadans 
estem sobreinformats, fins al punt que no se’ns 
permet aprofitar el que tenim a l’abast, ni per adquirir 
coneixements ni per prendre decisions. I això ens fa 
clarament ineficients en el seu ús. La meva PIMEC és la 
solució a aquest problema.
PIMEC ha considerat imprescindible posar a l’abast 
exclusiu dels seus socis aquesta eina senzilla, potent, 

interactiva i amb recorregut, que no pretén crear nova 
informació, sinó donar un accés particular i segmentat 
a cada usuari per tal que guanyi temps i eficiència en la 
cerca de les dades que li interessen. 
La meva PIMEC treballa fonamentalment en tres blocs:

l Informació general, institucional, territorial, sectorial 
o temàtica que gestiona PIMEC.

l Accions i activitats que PIMEC realitza conjuntament 
amb cada un dels seus socis

l Interactivitat amb el soci.

L’objectiu és optimitzar el procés d’informació 
al soci. Facilita i personalitza que, entre l’elevat 
volum d’informacions que PIMEC posa a l’abast 
dels seus socis, aquests puguin seleccionar quina 
volen veure i accedir-hi d’una manera senzilla i 
única. És una eina per guanyar eficiència mitjançant 
la comoditat, la segmentació i la particularització. 
Ha estat coordinada per un equip multidisciplinari 
i desenvolupada pel departament de Noves 
Tecnologies de PIMEC. 

A La meva PIMEC s’hi accedeix des del web de la 
patronal www.pimec.org, clicant en una pestanya 
que indica l’eina. És una potent interfície WEB amb 
la base de dades on s’emmagatzemen totes les 
informacions i les activitats que realitzem amb els socis. 
Posteriorment s’ha desenvolupat un entorn d’accés 
senzill i amable, amb el suport d’uns qüestionaris que 
permeten seleccionar la informació que desitgem. I per 
últim, s’ha vigilat que l’entorn sigui obert i escalable per 

un espai web privat exclusiu per als socis

“ La meva piMEc serveix per 
guanyar eficiència mitjançant 
la comoditat, la segmentació i 
la particularització ”
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tal d’incorporar millores i noves utilitats a posteriori, 
especialment en la interactivitat amb el soci.
Actualment hi ha quatre aplicacions en funcionament, 
dues de selecció-segmentació i dues d’informació.

Aplicacions de selecció d’informació
La primera aplicació de selecció es refereix als usuaris. 
Qui pot ser usuari de La meva PIMEC? Qualsevol 
persona que estigui registrada a les nostres bases 
de dades com a personal o membre d’un col·lectiu 
o d’una empresa sòcia. Ho pot estar en una de 
les dues categories: administrador o usuari. Cada 
empresa ha de tenir com a mínim un administrador, 
que s’encarrega de determinar quines persones de 
la seva empresa poden tenir accés a La meva PIMEC. 
L’administrador té accés a tota la informació de 
l’empresa mentre que l’usuari només pot accedir a la 
informació pròpia. En aquesta part l’usuari també pot 
actualitzar bona part de les dades de contacte que 
PIMEC té d’ell o de la seva empresa, de manera que 
guanya una eficiència imprescindible en aquest aspecte.
La segona aplicació té a veure amb la segmentació 
d’informació. Mitjançant una pantalla de selecció 
l’usuari selecciona quina és la informació que vol veure 
segmentada per temàtiques o quins butlletins vol rebre 
de l’entitat. Fàcil i senzill.

Aplicacions d’informació
La primera part d’informació es refereix als continguts. 
En dos quadres, PIMEC presenta la informació que 
el propi usuari ha seleccionat: un és sobre informació 
general de PIMEC, que pel perfil d’usuari creiem 

que pot ser d’interès. El segon recull tots aquells 
comunicats, notes de premsa i estudis relacionats 
amb les temàtiques seleccionades per cada usuari, 
i que es poden canviar en qualsevol moment. 
També es pot accedir al recull de premsa diari per 
visualitzar tot allò que els mitjans de comunicació 
han reflectit de l’activitat patronal, juntament amb 
notícies seleccionades d’altres àmbits com economia o 
relacions laborals.
La segona aplicació informativa és el resum de les 
activitats que cada persona i cada empresa han dut a 
terme amb l’entitat:

l Acords i avantatges amb el que està subscrit com a 
empresa.

l Serveis que s’han realitzat des de PIMEC a l’empresa.

l Accions i tasques realitzades per l’empresa i per les 
persones que en formen part.

l Assistència a actes organitzats per l’entitat.

l Assistència a tallers i sessions de formació 
(disponible previsiblement durant l’estiu).

Per motius de privacitat és important ressenyar que 
l’administrador té accés a tota la informació de la seva 
persona i de l’empresa, mentre que l’usuari únicament 
té informació d’allò que fa referència a la seva persona. 
De tota manera, això no representa cap limitació 
perquè cada empresa pot designar un nombre il·limitat 
d’usuaris i administradors.
Durant aquest segon trimestre del 2011 es posaran 
en funcionament les dues primeres aplicacions. La 
tercera part, referent a la interactivitat amb el soci, es 
començarà a desenvolupar en les properes setmanes i 
s’espera que en poc temps es puguin presentar novetats 
importants. Entre d’altres, La meva PIMEC incorporarà 
continguts exclusius en forma de posicionaments, 
estudis, serveis o avantatges que no siguin d’accés al 
públic en general. 

“ actualment, La meva piMEc 
té quatre aplicacions en 
funcionament: dues de selecció 
i dues d’informació ”
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Vols optar als 
Premis Pimes 2011?
Enguany arriba 
la 24a edició dels 
Premis Pimes. Un 
any més, PIMEC 
reconeixerà les 
millors iniciatives 
empresarials 
desenvolupades a 
Catalunya durant 
l’any 2010 en 
diferents àmbits. 
Els guardons es 
lliuraran el proper 
30 de maig de 

2011, en el decurs del Sopar Anual de la patronal, que serà 
presidit pel president de la Generalitat, Artur Mas, i tindrà 
lloc al Palau de Congressos de Barcelona. 
Els Premis Pimes contemplen diferents modalitats:
• 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. 

PIMEC anima totes les micro, petites i mitjanes empreses 
de Catalunya de tots els sectors econòmics a presentar-se 
als premis. És una bona forma de demostrar la capacitat 
de superació, de competitivitat i de manera de fer de les 
nostres empreses. Les bases i la informació les trobareu a: 

http://www.premispimes.pimec.org

A més, seguint amb el compromís del món empresarial 
amb la societat catalana, el Sopar Anual d’enguany 
torna a tenir caràcter solidari. Per segon any consecutiu, 
la patronal destinarà totes les aportacions fetes pels 
assistents al programa emppersona de la Fundació 
PIMEC, que dóna suport als empresaris i empresàries, i a 
les persones autònomes, que s’han quedat sense negoci a 
causa de la crisi.

Així mateix, animem tots els empresaris i empresàries, i 
les persones autònomes, a assistir al Sopar anual, ja que és 
un esdeveniment de gran importància i una oportunitat 
per trobar-nos i avaluar l’any anterior, i per recordar la 
importància de les pimes en la societat. 

PIMEC es reuneix amb els nous consellers 
Durant el mes de gener i febrer, Josep González, president 
de PIMEC, i altres membres del Comitè Executiu de 
la patronal, s’han reunit amb diversos consellers de la 
Generalitat de Catalunya per fer una primera reunió de 
contacte i comentar els punts bàsics que reclama PIMEC 
com a entitat representativa de les pimes catalanes. 
En concret, s’han mantingut reunions amb Artur Mas, 
president de la Generalitat; Francesc X. Mena, conseller 
d’Empresa i Ocupació; Andreu Mas-Colell, conseller 
d’Economia i Coneixement; Lluís M. Recoder, conseller 

de Territori i Sostenibilitat; Irene Rigau, consellera 
d’Ensenyament; Francesc Homs, secretari general de la 
Presidència; Ramon Bonastre, director general de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball; Enric Colet, secretari 
general d’Empresa i Ocupació; Joan Sureda, director 
general d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació; 
Esther Sánchez, secretària d’Ocupació i Relacions Laborals; 
Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca; i Melcior 
Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial.





PIMEC ajuda l’emprenedoria 
amb la consolidació de nous 
projectes empresarials

Projecta’t és un programa 
que consisteix en un itinerari 

d’acompanyament, assessorament 
i formació intensius per millorar les 

capacitats empresarials de les persones 
emprenedores d’arreu de Catalunya que 

estan en procés de creació, llançament o creixement de 
la seva empresa. PIMEC, mitjançant el seu departament 
de Desenvolupament Econòmic Territorial (DET) i la 
Fundació PIMEC, han participat durant els darrers mesos 
en aquest programa, impulsat des del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya i executat per la 
consultora Everis. 
En aquest programa hi han participat més de 800 
projectes emprenedors i s’han assessorat més de 
500 projectes empresarials. PIMEC ha aconsellat 151 
d’aquestes persones que volien crear la seva pròpia 
empresa, o que l’havien creat en els darrers tres anys.
Els objectius d’aquest programa són:
1. Millorar les habilitats i donar suport a les persones 
emprenedores per a estimular la creativitat i transformar-
la en innovacions rendibles. 
2. Incrementar les possibilitats de desenvolupament 
i creixement de les empreses i dels projectes de les 
persones emprenedores. 

Selecció i formació
El programa es va iniciar amb una selecció d’un grup 
de més de 8.000 persones emprenedores, que van 
realitzar un itinerari formatiu presencial entre els mesos 
de setembre i octubre de 2010. Posteriorment, es van 

seleccionar 500 persones emprenedores per elaborar 
unes càpsules formatives de creixement entre els mesos 
de novembre i gener.
Aquestes càpsules de formació han tractat temàtiques 
genèriques orientades a l’anàlisi, la defensa i la viabilitat 
d’un negoci empresarial, i també temàtiques específiques 
de formació clau per al desenvolupament dels projectes 
empresarials de creixement, com per exemple, 
habilitats directives bàsiques, fonaments de negociació, 
seguiment pressupostari i control de gestió, fonaments 
comercials, màrqueting 2.0, cooperació empresarial, 
internacionalització, etc.

A més, el programa ha ofert tutoria i orientació 
personalitzada als emprenedors. Aquest procés 
d’orientació ha constat de les fases següents: 
• Assignació de tutor/a a l’emprenedor/a una vegada 
finalitzats els seminaris a l’escola de negocis.
• Assessorament del tutor/a a l’emprenedor/a sobre 
les càpsules de creixement més adequades per al seu 
projecte empresarial.
• Assessorament del tutor/a sobre les sessions 
d’entrenament que millor responguin al grau 
d’especialització del projecte empresarial.
• Realització, seguiment i avaluació de les sessions de 
tutoria, entrenament i mentoria.
• Elaboració i anàlisi del pla de negoci. 
• Orientació estratègica de la presentació del projecte 
empresarial per a la recerca de finançament a adoptar en 
la fase d’aparador d’emprenedoria.

Les sessions amb un/a tutor/a personal, amb l’encàrrec 
de guiar l’emprenedor/a en la selecció de les càpsules 
de creixement, les sessions d’entrenament empresarial 
i les sessions de mentoria amb persones empresàries 
expertes, les han dut a terme personal de la patronal. 
PIMEC ha posat 14 tutors a disposició del Projecta’t, els 
quals han realitzat més de 900 hores de tutories durant 
els mesos de novembre de 2010 a gener de 2011.
Les  sessions d’entrenament empresarial s’han dut a 
terme amb personal expert en els diversos àmbits de 
l’empresa, i estaven orientades a desenvolupar àrees 
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específiques del pla de negoci de l’emprenedor/a. 
PIMEC ha comptat amb una xarxa de 47 entrenadors 
en diferents aspectes empresarials, com finances, 
màrqueting, noves tecnologies, internacionalització, 
recursos humans, etc., que han completat més de 2.400 
hores d’entrenaments a les persones emprenedores.
En les sessions de mentoria s’ha comptat amb la 
col·laboració d’empresaris i empresàries experts i 
vinculats a la patronal que, mitjançant l’entrevista personal, 
han orientat les persones emprenedores perquè 
coneguessin de primera mà la visió i l’experiència de 
persones de referència en l’àmbit empresarial. PIMEC 
agraeix molt la col·laboració de tots aquells que han 
participat en aquestes sessions, i els convida a seguir 
participant en aquest tipus de projectes. 

El pas següent dins de l’itinerari a seguir pels 
emprenedors consisteix en la fase d’aparadoria, en què 
es pretén accedir a més recursos de finançament a 
través d’entitats financeres i grups inversors, i oferir més 
recursos de cooperació en termes de fusions, intercanvis, 
serveis compartits, etc. Així mateix, els emprenedors 
tindran la possibilitat de  presentar el seu business 

plan davant d’inversors potencials, alhora que s’obre la 
possibilitat d’establir sinergies i col·laboracions diverses 
amb altres emprenedors.

Per assolir aquesta darrera fase s’han fixat diverses 
accions a desenvolupar al llarg de quatre mesos:
• 10 master classes en matèries específiques: totes elles 
es realitzaran a la seu social de PIMEC i hi participaran 
professionals externs de reconegut prestigi i experts dels 
diferents departaments de la patronal.
•10 formacions territorials a les seus de PIMEC Girona, 
Tarragona i Lleida, intervenció a fòrums d’inversió i 
finançament, i sessions de cooperació diverses on els 
emprenedors poden escollir les matèries que consideren 
més atractives per aconseguir els objectius en el 
desenvolupament del seu business plan. 

D’altra banda, el programa s’enriqueix amb les noves 
xarxes socials que permeten establir connexions 
professionals, com LinkedIn, on es preveu la possibilitat de 
generar networking i diàlegs sobre temàtiques diverses, i 
de mostrar, mitjançant un vídeo d’un minut, l’objectiu del 
pla de negoci de l’emprenedor. 

PIMEC participa a l’E-commretail
La patronal ha estat present a l’E-commretail, el saló 
professional del comerç electrònic, el màrqueting 
digital i els negocis on-line. Aquesta fira és una 
oportunitat única perquè les pimes catalanes que 
encara no han fet el salt a Internet trobin les eines 
necessàries per fer-ho. A la vegada, és el marc 
ideal perquè aquelles empreses que ja treballen 
a la xarxa, trobin noves vies per aprofundir en el 
desenvolupament dels seus negocis i s’obrin cap a la 
internacionalització. 

Amb l’objectiu d’assessorar les pimes sobre les 
oportunitats que ofereix Internet, la patronal ha 
comptat amb un estand a la fira. A més, en el 
programa de conferències de l’E-commretail, PIMEC 
ha organitzat una ponència per parlar dels avantatges 
de la factura electrònica. Aquesta fira ha reunit, en 
una mateixa àrea d’exposició de 6.000 m2, més de 
90 empreses líders del sector de la tecnologia i dels 
serveis per l’e-commerce. Més de 10.700 professionals 
han visitat la segona edició de l’E-commretail, que ha 
doblat l’assistència de l’any anterior. 
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PIMEC crea la sectorial del Tèxtil i la Moda

En aquest nou any, PIMEC s’ha marcat com un dels 
objectius estratègics la potenciació de les polítiques 
sectorials. En aquest sentit, han estat els propis empresaris 
els que han impulsat la creació de la sectorial PIMEC 
Tèxtil i Moda, ja que es tracta d’un sector estratègic per 
a l’economia de Catalunya i que, a més, ha tingut un gran 
pes en la nostra història com a país. El sector del tèxtil i de 
la moda és un dels motors fonamentals per al creixement 
de Catalunya. En els últims anys, però, ha patit una intensa 
destrucció d’ocupació, deguda en gran part a la falta de 
crèdit i a la forta competència de la producció asiàtica. 
PIMEC, conscient d’aquestes problemàtiques i en el marc 

del seu pla estratègic de desenvolupament, ha decidit 
crear una sectorial que aglutini no només les empreses 
del sector tèxtil i de la confecció, sinó també totes aquelles 
relacionades amb la moda i l’equipament personal, 
amb l’objectiu de crear sinergies entre elles i impulsar 
tota mena de projectes i accions destinats a potenciar 
la internacionalització i la competitivitat de les nostres 
empreses, alhora que es pretén esdevenir un interlocutor 
del Govern i representar els interessos del sector davant les 
administracions.  

De la mà de Joan Arnau (A & C Camiseros), president de 
la sectorial, i d’altres empresaris amb ganes de treballar 
pel sector, com Jordi Castellet (Castellet Barcelona), Luis 
Suárez (Kuny), Montse Centelles (AFYDAD), Jordi Feliu 
de la Penya (CET) i Lluís Godayol (Dama Internacional), 
s’inicia un projecte molt engrescador que compta des 
del principi amb la participació d’organitzacions amb 
molt de pes en l’àmbit de la moda, el calçat i la indústria, 
i el comerç tèxtil, entre d’altres: l’Associació Espanyola 
de Fabricants i Distribuïdors d’Articles Esportius 
(AFYDAD) o la Coordinadora Empresarial Tèxtil del 
Comerç i la Distribució (CET), que aglutina al seu si més 
de 400 empreses. 

Durant molts anys hi ha hagut un desequilibri entre 
els drets socials dels treballadors per compte aliè i els 
drets reconeguts als homes i dones autònoms, perquè 
aquests últims estaven tradicionalment dins un marc de 
relacions jurídiques pròpies del dret privat. Els referents 
normatius estaven dispersos en tot l’ordenament jurídic, 
i el mateix succeeix en l’àmbit europeu.

Calia, doncs, dotar el treball autònom d’un marc 
normatiu propi que reconegués els drets individuals 
i col·lectius dels professionals autònoms. PIMEC, a 
través de l’associació Autònoms PIMEC, ha estat 
l’única organització intersectorial que va intervenir 
decisivament en el procés d’elaboració de la Llei 
20/2007, de l’Estatut del Treball Autònom. A partir 
de l’aprovació de la Llei de l’Estatut, s’ha continuat 
treballant pel seu desplegament en diverses matèries 
de vital importància. En són exemples la protecció per 
cessament d’activitat (l’atur dels autònoms); el foment de 
la contractació laboral dels autònoms; diverses mesures 
tributàries que afavoreixen aquest col·lectiu; línies de 

finançament, entre d’altres, per reduir la morositat de les 
Administracions Públiques, etc.
També ha suposat una fita històrica la creació del Consejo 
del Trabajo Autónomo, un òrgan consultiu del Govern en 
matèria socioeconòmica i professional del treball autònom. 
Aquest òrgan serà consultat en els processos legislatius que 
afectin el treball autònom, i en tot allò que pugui afectar 
l’Estatut del Treball Autònom la consulta serà preceptiva. 
També emetrà opinió en el disseny de les polítiques 
públiques en matèria de treball autònom i en tots aquells 
altres assumptes que el Govern de l’Estat vulgui sotmetre 
a consulta dels seus 
membres.
En aquest espai de 
concertació Autònoms 
PIMEC exercirà una 
important tasca de 
representació i defensa 
dels interessos dels 
autònoms de Catalunya 
davant l’Estat.  

La representativitat 
dels autònoms, un canvi històric
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Els autònoms representen 
prop del 51% en relació al 
total d’empreses catalanes. 
Segons el registre d’afiliats al 
Règim Especial d’Autònoms 
de la Seguretat Social, el 
2010 a Catalunya hi havia 
535.603 autònoms.
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PIMEC Comerç s’ha reunit amb el president de la Mesa 
del Parlament de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
Rafael Luna, per tal de contribuir al debat legislatiu 
que ha de concloure amb la regulació de l’activitat dels 
mercats no sedentaris o de marxants. En aquest sentit, la 
patronal proposa que el Parlament contempli la realitat 
dels marxants, que constitueix una realitat comerial molt 
característica i arrelada a les terres catalanes. També 
demana que es respectin el costum i les pràctiques que 
durant dècades han regit l’activitat de les comunitats de 
marxants. Per això, PIMEC Comerç entén que la nova 
llei elaborada pel Parlament ha de garantir la continuïtat 
d’aquesta activitat i, per tant, permetre la simplificació dels 
tràmits administratius relatius a la transmissió i renovació 
de les llicències entre les diferents generacions de marxants. 
La trobada ha comptat amb la participació del president 

de la Confederació Catalana d’Associacions de Marxants 
(COCAM), i vicepresident del Consell de Girona de 
PIMEC Comerç, Josep M. Vergés, i amb el secretari 
institucional de PIMEC Comerç, Enric Calvo. 

PIMEC Comerç demana que es garanteixi 
la continuïtat del comerç no sedentari

La Direcció General de Comerç presenta el 
seu pla d’actuació a PIMEC Comerç 

El director general de Comerç, Josep M. Recasens, 
acompanyat pel subdirector general de Comerç, Diego 
Callejón, i pel gerent del Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda, Miquel Rodríguez, s’han reunit amb la Comissió 
Permanent de PIMEC Comerç per explicar les principals 
línies d’actuació que portaran a terme durant aquesta 
legislatura. En aquest sentit, Josep M. Recasens ha afirmat 
que compliran el compromís electoral de dotar “el comerç 
i els serveis d’una nova llei general, consensuada prèviament 
amb el sector, que unificarà, actualitzarà i complementarà 
la normativa actualment dispersa, per tal de potenciar el 
model català de comerç”. El pla d’actuació de la Direcció 
General de Comerç s’estructura en dos eixos principals:

1. Ordenació del comerç de Catalunya 
• Incorporar una nova regulació dels equipaments 

comercials que permeti 
derogar el Decret 
llei d’ordenació dels 
equipaments comercials.
• Regular els horaris 
comercials per facilitar 
la compatibilitat entre 
l’activitat laboral i la vida 
familiar.

• Adequar les trames urbanes consolidades.
• Ordenar la venda no sedentària.

2. Foment, promoció i dinamització del comerç 
• Establir els instruments bàsics per a la promoció del 
comerç i els serveis.
• Promoure la consolidació dels eixos comercials urbans.
• Establir un Pla específic de suport al petit comerç de les 
zones rurals.
• Confeccionar programes per a l’impuls del 
reconeixement social del comerciant tot promovent la 
qualificació professional i la formació contínua.
La trobada ha tingut lloc a la seu de PIMEC i ha estat 
presidida pels vicepresidents de PIMEC Comerç, Joan 
Alarcón i Carles Gironès, en substitució del president 
Alejandro Goñi, absent en aquesta ocasió.



2626

PIMEC Lleida ha organitzat la jornada L’ICO en la 
conjuntura actual, perspectives 2011, que ha comptat 
amb la intervenció de Josep Maria Ayala, president 
de l’Instituto de Crédito Oficial (ICO). L’objectiu era 
difondre les línies de finançament d’aquest organisme, 
ja que, segons paraules de Rafael Peris, president 

de PIMEC Lleida, hi ha “la necessitat de fer arribar 
aquestes possibilitats a les pimes, que moltes vegades 
no coneixen aquestes línies d’ajuda per continuar 
endavant amb l’empresa, o no saben com accedir-hi 
i ho veuen difícil”. I encara més en l’actual situació de 
crisi econòmica i de restricció creditícia que se n’ha 
derivat.

En la seva intervenció, José María Ayala ha destacat 
l’esforç que ha fet l’entitat per atendre les necessitats 
de finançament de les pimes i els autònoms “mentre 
els bancs i caixes han mantingut tancada l’aixeta del 
crèdit”. I en concret ha assenyalat que durant el 2010, 
a la província de Lleida, l’ICO va concedir 241 milions 
d’euros en crèdits distribuïts entre 4.744 sol·licituds, 
un 29% més que el 2009. En el conjunt estatal, l’ICO 
va concedir 23.300 milions a empreses que de mitjana 
tenen menys de 250 treballadors i han sol·licitat un 
import de 60.000 euros.

PIMEC Lleida difon les línies ICO 
per a les pimes 

territori26
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El Príncep d’Astúries i de Girona ha rebut la Fundació 
PIMEC Acció Social arran de l’interès que va mostrar 
pel programa emppersona durant l’acte de lliurament 
dels Premis Pimes 2010. El programa emppersona 
és la primera iniciativa d’aquestes característiques al 
país i té per objectiu donar orientació, assistència i 
assessorament a les persones autònomes, empresàries 
i emprenedores aturades perquè puguin acomodar-se 
a les noves circumstàncies econòmiques i personals, 
superar la incertesa i recuperar la confiança.

A l’audiència amb el Príncep, que s’ha celebrat al palau 
de La Zarzuela, hi han assistit l’equip directiu de la 
Fundació PIMEC encapçalat pel seu president, Josep 
Lluís Francesch, a qui han acompanyat el president 

de PIMEC, Josep González; el secretari del Patronat, 
Ramon Vila; la directora, Rosa M. Juny, així com 
diversos membres de la Comissió Directiva i l’equip 
tècnic. El president de la Fundació PIMEC ha agraït 
al Príncep “el seu inestimable suport” i ha assegurat 
que es traduirà en “un gran estímul que ens serveix 
d’al·licient per seguir treballant en aquesta línia”. Per 
la seva banda, Josep González ha manifestat que la 
Fundació permet a la patronal “potenciar l’esperit 
emprenedor, tan necessari per al desenvolupament 
d’Espanya i per a l’aportació social de l’activitat 
econòmica”.

Balanç d’un any de feina
El secretari del Patronat, Ramon Vila, ha explicat al 
Príncep que “fa poc més d’un any que es va iniciar el 
programa i el contacte amb més de 120 empresaris 
ens ha permès entendre millor què és el que 
necessiten. En un primer moment, el més important 
és escoltar-los i mostrar-los que existeixen sortides a la 
seva situació”. El primer balanç del programa assenyala 
que un 67% de les persones ateses han trobat una 
sortida a la seva situació laboral precària; d’aquest 
percentatge, un 25% estan reprenent l’activitat amb 
una nova empresa, un 19% s’han recol·locat com a 
treballadors per compte aliè i el 56% restant estan 
rebent assessorament per tal de mantenir el seu 
negoci. La directora de la Fundació, Rosa Juny, ha 
manifestat que està previst signar 15 nous convenis 
de col·laboració amb entitats de diferents àmbits que 
donen suport a la Fundació.

El Príncep d’Astúries rep la Fundació PIMEC 
i s’interessa pel programa emppersona
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El president de la Generalitat de Catalunya, 
Artur Mas, ha inaugurat la nova seu del Gremi de 
Constructors d’Obres del Baix Llobregat, en un 
acte al qual han assistit nombroses personalitats del 
sector i de l’empresariat català. Artur Mas ha signat 
al Llibre d’Honor de l’entitat, ha descobert la placa 

commemorativa de la inauguració i ha dirigit unes 
paraules als presents, tot assenyalant fins a quin punt 
és important que en moments econòmicament difícils, 
associacions com el Gremi apostin amb fermesa per 
la innovació i la modernització. Ha desitjat que el 
seu exemple actuï com a imant per als seus afiliats i 
encomani confiança en el futur, que ell personalment 
preveu esplendorós per a l’activitat econòmica 
catalana.
Joan Carles Villasanta, president del gremi, ha obert 
l’acte donant la benvinguda als presents i oferint les 
instal·lacions al col·lectiu d’empreses de la construcció. 
Ha assenyalat l’aposta de futur que representa aquesta 
nova seu en els delicats moments que travessa el 
sector econòmic, el més castigat per la crisi. 
També ha pronunciat unes paraules Juan Arcas, alcalde 
de Molins de Rei, que ha mostrat la seva satisfacció 
per la decisió del Gremi de Constructors d’Obres 
del Baix Llobregat de traslladar la seva seu a la ciutat, 
i comptar així amb una associació d’aquesta magnitud 
a la vila. 

Nova seu del Gremi de Constructors 
d’Obres del Baix Llobregat
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Drassanes Dalmau, 
innovar per fugir de la crisi 
Fundada l’any 1963, aquesta petita empresa familiar va néixer gràcies 
a l’esforç i l’empenta d’en Josep Dalmau, un fuster especialitzat en 
el sector nàutic. Ara, la seva filla, Glòria Dalmau, n’està al capdavant 
seguint la mateixa línia empresarial que el seu pare, basada en l’esforç, 
la perseverança i la innovació. Aquests tres factors han servit perquè 
Drassanes Dalmau hagi posat en marxa un nou producte per fer 
front a la crisi. Es tracta d’una nova línia de catamarans que millora els 
beneficis econòmics i mediambientals respecte a les naus tradicionals, 
fonamentalment per la seva lleugeresa i menor resistència a l’avançament.

L’activitat principal de Drassanes Dalmau és la 
construcció d’embarcacions a mida; es confeccionen 
segons les necessitats del client. Un dels factors que 
diferencien aquesta petita empresa és l’artesania de les 
seves embarcacions, treballades amb fusta durant els 
primers anys, fins que el 1972 van introduir el polièster 
reforçat amb fibra de vidre. Actualment utilitzen la 
infusió, una tècnica menys artesanal, però igualment 
acceptable i més rendible econòmicament. 

Catamarans per sortir de la crisi
A través d’aquesta tècnica d’infusió s’ha construït 
la nova línia de catamarans lleugers, els ECO Slim. 
Aquest nou producte millora l’embarcació tradicional 
per la seva lleugeresa i per la seva menor resistència a 
l’avançament. Permet la utilització de motors de menys 
cilindrada tot i tenir les mateixes prestacions i, per tant, 
redueix els costos de compra i d’explotació. La gerent 
de Drassanes Dalmau, Glòria Dalmau, destaca que el 
client s’estalvia, respecte a l’embarcació tradicional, “un 
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20% en el preu de compra, i entre un 30% i un 40% 
en el cost d’explotació i manteniment”. D’altra banda, 
aquests motors de menys cilindrada permeten reduir 
el consum energètic i, per tant, tenen menys impacte 
sobre el medi ambient. 
Drassanes Dalmau és la primera empresa a l’Estat 
espanyol que ha desenvolupat aquest nou disseny 
d’embarcacions i, per això, la seva gerent espera 
que aquest producte innovador sigui “un factor 
determinant per poder sortir de la crisi”. Aquesta 
empresa familiar del sector nàutic no ha estat cap 
excepció i s’ha vist afectada greument per l’actual 
conjuntura econòmica. “Però no ens podem quedar 
de braços creuats. Seguint l’exemple del meu pare, 
que sempre havia apostat per la innovació, vàrem 
decidir iniciar aquest projecte i esperem que ens 
permeti recuperar els nivells de facturació de fa uns 
anys, que arribaven a 5.000.000 d’euros anuals, així 
com una gran part dels recursos humans que hem 
hagut de reduir per tal de poder seguir endavant”. 
L’empresa consta de tres naus amb un total de 4.500 
m2, per això necessiten “recuperar la plantilla per tal 
que surti a compte mantenir les instal·lacions”, situades 
a Arenys de Mar. Glòria Dalmau destaca que “sembla 
que el turisme repunta”, per la qual cosa espera 
que la temporada d’estiu, “en què es venen més 
embarcacions”, signifiqui una millora empresarial de 
cara al setembre. 

Reptes de futur
A banda de superar aquesta crisi econòmica, l’objectiu 
de Drassanes Dalmau de cara al futur és ampliar el 
mercat en l’àmbit europeu. “Nosaltres hem obert 
mercat al territori espanyol i en algunes zones de l’Àfrica, 
però actualment existeix una normativa que dificulta 
l’adquisició d’embarcacions a l’Estat espanyol per ser 
explotades en un altre país europeu”. Avui és molt més 
fàcil comprar una embarcació a França per explotar-la a 
Espanya, que a l’inrevés. “Esperem fer possible aquesta 
ampliació de mercat gràcies al valor afegit que ens està 
aportant la nova línia d’embarcacions”. 

El catamarà ecològic 
més gran d’Europa

Aquest mes de març Drassanes Dalmau ha 
enllestit el catamarà ecològic més gran d’Europa, 
amb una capacitat per a 150 persones. El 
president de PIMEC, Josep González, ha assistit a 
l’avarada d’aquesta embarcació, anomenada ECO 
Slim, com a mostra de suport a l’emprenedoria i 
la innovació. 

L’equip d’R+D+I de Drassanes Dalmau, amb 
el suport tècnic de la Universitat Politècnica 
de Barcelona, ha desenvolupat un nou sistema 
propulsor per a la nau, basat en la utilització de 
motors elèctrics d’alt rendiment connectats a un 
sistema d’alimentació de fonts múltiples. Aquesta 
nova embarcació és respectuosa amb el medi 
ambient perquè opera a partir de la combinació 
de l’energia generada per panells solars, turbines 
eòliques, piles d’hidrogen i generadors tèrmics, 
reduint l’impacte ambiental a l’aire i al medi 
marí, i eliminant la contaminació acústica. L’ECO 
Slim serà explotat per una empresa turística de 
Barcelona que farà excursions marítimes.  

Aquest projecte d’innovació s’ha dut a 
terme gràcies al suport del Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), 
del Ministeri de Ciència i Innovació, “que ens 
ha finançat el 75% d’aquest nou producte en 
considerar-lo innovador en la seva totalitat”. 
No obstant això, Glòria Dalmau remarca “que 
l’Administració hauria de donar més suport 
als petits i mitjans empresaris, i ajudes als 
emprenedors”. 

Josep González i Glòria Dalmau, entre d’altres assistents, a l’avarada de l’ECO Slim.
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PetitBCN: 
Un projecte on-line, una 
oportunitat de negoci

Internet s’ha convertit en poc temps 
en una oportunitat de negoci per a 
les empreses. L’evolució de les noves 
tecnologies, el fenomen de les xarxes 
socials, el paper dels cercadors i els nous 
hàbits dels consumidors, són factors 
que determinen escollir Internet com a 
suport de negoci. Així ho han fet Eduard 
Domingo i Albert Corberó, fundadors 
de PetitBCN. Aquesta petita empresa 
compta amb un equip de treball de 
vuit professionals especialitzats en 
disseny gràfic, continguts interactius i 
management empresarial. Confeccionen un butlletí 
on-line gratuït i setmanal que informa els pares i mares 
sobre les activitats més engrescadores per a joves i 
infants durant els caps de setmana a Barcelona i als 
seus voltants. 

Aquesta idea innovadora sorgeix al banc d’un parc. 
Tres pares primerencs, acostumats a trobar-se els caps 
de setmana per sopar i sortir amb la colla d’amics, 
canvien els restaurants i els pubs pels parcs infantils. A 
partir d’aquí, detecten la necessitat de trobar activitats 
originals per als més petits de la casa, i evitar caure 
en la monotonia. Així neix PetitBCN, un mitjà on-line 
que ja compta amb 25.000 subscriptors que cada 
dimecres reben a la seva bústia de correu electrònic 
les millors propostes infantils per al cap de setmana. 
A més, aquest web té una funcionalitat que permet 
recomanar propostes a altres usuaris i ampliar la 
difusió de PetitBCN. 

El gran avantatge d’Internet és que no cal invertir 
grans pressupostos per aconseguir bons impactes. 
Cal invertir temps per conèixer les especificitats de la 
xarxa i estudiar el comportament del públic objectiu 

concret. La principal font de finançament de PetitBCN 
és la publicitat. Algunes de les empreses de diferents 
sectors de la indústria, però sempre relacionades 
amb el món infantil i familiar, opten per aquest 
mitjà per anunciar els seus productes o serveis. 
Tot i que en una primera etapa PetitBCN va haver 
d’aportar recursos propis, ara es troben a l’inici d’una 
important expansió que afrontaran amb el suport 
financer d’una entitat de capital risc. 

Els fundadors de PetitBCN afirmen que “el projecte ja 
està consolidat” i que “ara és el moment de créixer i 
seguir donant suport als pares i mares amb més eines, 
com els ipad’s o les aplicacions per a dispositius mòbils, 
que són ja una realitat”. “Molt aviat exportarem el 
model de PetitBCN a altres ciutats espanyoles i de la 
resta del món”.

“ El gran avantatge d’internet 
és que no cal invertir grans 
pressupostos per aconseguir 
bons impactes ”

L’empresa ja compta amb 25.000 subscriptors que reben al seu 

correu les millors propostes infantils per al cap de setmana



ACCID

IV CONGRÉS
26-27 MAIG 2011

IV Congrés Català de 
Comptabilitat i Direcció
Universitat Pompeu Fabra. Campus Ciutadella
Barcelona, 26 i 27 de maig

Una trobada de professionals, 
acadèmics, empreses 

i administració pública,
 amb els següents objectius:

Més informació i inscripcions:
tel. 93 542 14 79 
congres@accid.org  

www.accid.org



El referent en formació
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