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editorial

Quadern de vacances
Ara que la mainada ja està de vacances, i que les empreses que no tenen el pic de feina a l’estiu
també s’agafaran uns dies de descans, deixin-me donar-nos a tots uns consells. Als empresaris
i empresàries, que recuperin tota l’energia que puguin i tornin amb moltes esperances per
continuar endavant amb el seu negoci. Als agents socials, tant als que representem les empreses,
com als que parlen en nom dels treballadors, i als que defensen altres col·lectius, que tornem
amb talent negociador, tot i essent conscients que la conjuntura demana cedir per totes bandes i
prendre decisions difícils però, a la llarga, beneficioses.
Als governants i als polítics en general, els poso deures: que s’emportin com a quadern de
vacances tot allò que tenen a mitges tintes, i tornin convençuts per acabar-ho ben aviat: la Llei
Òmnibus, dividida en tres perquè, entre altres simplificacions, muntar i gestionar una empresa no
sigui una travessia pel desert; la licitació del corredor mediterrani, al sac i ben lligada; les factures
de les pimes i els autònoms que els ajuntaments no poden pagar i de les quals ara es farà càrrec
l’ICO, a punt de ser pagades sense més demora; la negociació col·lectiva, ben apresa, a punt
de ser debatuda i millorada en el tràmit parlamentari, sense dilació; la reestructuració bancària,
finalment enllestida; i sobre l’atur, que es vingui amb idees factibles i directes que evitin que la
“tornada al col·le” no signifiqui al mateix temps un augment de desocupats després de l’estiu.
N’hi ha que hem treballat de valent durant el curs, i continuarem la tasca durant l’estiu. Per la
urgència de la situació, ja que la crisi no marxa de vacances, i perquè la millora prové d’una feina
constant i ininterrompuda. Acabem de signar diversos convenis amb organismes públics per
donar liquiditat a les pimes i ajudar-los en els seus processos. Orientem l’empresariat a través de
seminaris, jornades, informacions i, si s’escau, atenció personalitzada. I hem continuat defensant els
seus interessos davant de les administracions, com és el cas de la reforma laboral, la formació i la
millora de l’ocupació, etc.
A més, ens hem aturat a reflexionar sobre el futur estratègic de les petites i mitjanes empreses,
de la mà d’empresaris representants del teixit de pimes, i de professors i experts en economia.
En les conclusions de la jornada, que vam anomenar “La pime a 360º”, hi surten les paraules
“morositat”, “mercat laboral”, “capitalització”, “internacionalització” i “formació”. De fet, són
aspectes en què periòdicament treballem des de PIMEC, i dels quals en aquesta publicació
sempre comentem el més destacat.
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24a EDICIÓ
PREMIS PIMES
El president de la Generalitat presideix
l’acte de lliurament dels guardons de
PIMEC

Més de 900 persones han assistit enguany al sopar
anual de PIMEC, en què també es duu a terme
el lliurament dels Premis Pimes, que destaquen
les millors iniciatives empresarials del darrer any.
La 24a edició d’aquests guardons s’ha celebrat al
Palau de Congressos de Catalunya i, un any més, ha
tingut caràcter solidari, destinant la quota íntegra
del sopar abonada pels assistents al programa
emppersona de la Fundació PIMEC, que ajuda
l’empresariat amb dificultats o que s’ha quedat
sense activitat.
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Josep González, president de PIMEC, ha estat un
any més l’amfitrió del sopar en què l’entitat lliura
els Premis Pimes de reconeixement empresarial
i que enguany ha estat presidit per Artur Mas,
president de la Generalitat de Catalunya. A l’acte
també han assistit destacades personalitats del món
polític, econòmic i empresarial, com la presidenta
del Parlament català, Núria de Gispert; el ministre
de Finances i Funció Pública del Govern d’Andorra,
Jordi Cinca; el delegat del Govern, Joan Rangel; els
consellers Andreu Mas-Colell, Lluís Recoder, Ferran
Mascarell, Josep Maria Pelegrí i Francesc Xavier
Mena, i l’expresident de la Generalitat, José Montilla.
A més, també s’ha comptat amb el president de
CNP Senegal, Baïdy Agne; els vicepresidents de
CGEM del Marroc, Monammed Tamer i Saad

Hamoumij; el secretari general de la patronal
europea de les pimes UEAPME, Andrea Benassi;
el president de la Confederació d’Empresaris
d’Andorra, Xavier Altimir, i el president d’ATA,
Lorenzo Amor, així com amb altres representants
de patronals i associacions. El secretari general de
PIMEC, Antoni Cañete, i la periodista Helena García
Melero, han estat els encarregats de presentar i
conduir el lliurament dels premis.
Els Premis Pimes es van iniciar el 1997 i enguany
han arribat a la seva 24a edició, comptant-hi les
deu convocatòries celebrades per la patronal Sefes
abans de la fusió amb PIMEC. A més, els premis han
apostat de nou per ser solidaris amb el programa
emppersona de la Fundació PIMEC, destinant-li la
quota íntegra del sopar que han abonat els assistents.
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Aquest programa proporciona als empresaris suport
personal i professional mitjançant orientació, assistència
i assessorament per tal que reforcin la seva confiança
personal davant l’adversitat, recuperin el seu talent i
obtinguin una segona oportunitat.

“Pensar primer a petita escala”

Aquesta és la premissa que Josep González ha
proposat tenir sempre en compte abans d’adoptar
qualsevol iniciativa legislativa i administrativa. En el seu
discurs, el president de PIMEC ha assenyalat que cal
simplificar els tràmits de les pimes perquè així puguin
“augmentar la seva capacitat de resistència, facilitar el
seu desenvolupament i potenciar el sistema productiu
i la creació de noves empreses”. D’altra banda, a
nivell macroeconòmic, per Josep González l’objectiu
estratègic prioritari és combatre l’atur i aconseguir
l’estabilitat financera, del sistema i de les pimes. “El
finançament s’ha convertit en el principal problema
de les nostres empreses”, ha alertat el president de
PIMEC, que s’ha mostrat crític amb el fet que només
es doni crèdit al sistema financer. Per això ha reclamat
el mateix tracte per a les empreses, ja que “amb un
finançament correcte es generarien molts llocs de
treball”. Una altra mesura que ha proposat és que les
empreses i els autònoms no hagin de pagar l’IVA de les
factures no cobrades.
La reforma laboral, la flexibilitat, l’absentisme, lligar
els salaris a la productivitat, la reducció de la tipologia
de contactes i, sobretot, les especificitats de les pimes
són, pel president de PIMEC, altres exigències bàsiques
per millorar la competitivitat. Pel que fa a les retallades
que està aplicant el govern català, Josep González creu
que és un camí necessari i ha valorat que el Govern
així ho hagi entès: “No hi ha pitjor remei per a un
problema que fer veure que no el tens”. També ha
defensat el concert econòmic tot esperant que els
partits s’adonin de la seva necessitat: “No hauríem de
fer tantes retallades si la nostra contribució a l’estat de
les autonomies fos més justa. Però la nostra excessiva
solidaritat no es vol reconèixer”.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Artur
Mas, ha agraït el suport i la comprensió de PIMEC en
relació a les retallades, i ha defensat la contracció dels
pressupostos com a motor econòmic a llarg termini:
”Si no ho fem les conseqüències seran molt pitjors”. El
president també ha anunciat l’increment de crèdit per
a les pimes a través de l’Institut Català de Finances, que
destinarà prop de 2.000 milions d’euros a noves línies
de crèdit públic i d’aval. (Més informació sobre el tema
a les pàg. 8-10 i 16)
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Els guardonats
Premi al Millor Treball Periodístic en temes econòmics
ARA
El diari ARA va veure la llum a finals de 2010 enmig de la crisi econòmica i
financera. PIMEC reconeix el diari, d’una banda, com a producte empresarial
valent que s’inicia en l’actual context i, de l’altra, per la informació econòmica que
ofereix. El guardó ha volgut incidir sobretot en el suplement ara emprenem, que
permet una difusió més àmplia del món econòmic i empresarial català, i dóna
veu a les pimes i a PIMEC com a entitat més representativa de totes elles.

Reconeixement al Treball Associatiu en el comerç
CONFEDERACIÓ DE MARXANTS DE
CATALUNYA (COCAM)
L’activitat comercial que generen els mercats de marxants o mercats no
sedentaris és clau en el dinamisme econòmic dels municipis catalans: generen
atracció i dinamitzen les zones comercials. Tot i l’arrelament d’aquest tipus de
comerç –es calcula que a Catalunya hi ha uns 570 mercats amb un total de
30.200 parades–, la COCAM ha de treballar contínuament pel reconeixement
dels seus drets i particularitats. L’entitat agrupa més de 40 associacions d’arreu
del territori català.

Reconeixement a la millor iniciativa col·lectiva
ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES
DE NETEJA (ASCEN)
L’associació va néixer el 1977 amb l’objectiu de representar els interessos
econòmics i professionals de les empreses de neteja. Les seves iniciatives per
a la implantació de sistemes de qualitat, juntament amb la seva participació en
acords marc i grups de treball, han convertit l’associació en un interlocutor de
referència. Amb més de 200 socis, ASCEN ha estat impulsora de l’Observatorio
Estatal del Sector de Limpieza de Edificios y Locales.

Premi a la millor estratègia empresarial a través de la
Innovació i la Internacionalització
RELATS
És una empresa de Caldes de Montbui fundada el 1957, dedicada a la
fabricació de tubs i fundes per a la protecció tèrmica, elèctrica, mecànica i
electromagnètica d’elements. Relats té 27 patents i el 2010 va invertir un 4% de
la facturació en R+D. PIMEC també premia el seu procés d’internacionalització,
iniciat fa 25 anys, i que es tradueix en el fet que un 95% dels ingressos de
l’empresa provenen de l’exterior. Relats exporta a 55 països i fabrica a Catalunya,
Gal·les, la Xina, Mèxic i el Marroc.
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Els guardonats
Reconeixement a l’emprenedoria empresarial
BIPROCEL
Biprocel transforma residus de les indústries paperera i de la recollida de paper
i cartró en productes amb aplicacions industrials, tot aprofitant un procés
biotecnològic patentat per la Universitat Politècnica de Catalunya. El resultat són
productes 100% reciclables i fets a base de material 100% reciclat, que van des
de plaques de fals sostre i panells d’aïllament acústic o tèrmic, fins a carcasses de
seient i mampares divisòries per a l’interior de trens i avions.

Premi Fundació PIMEC als Valors d’empresa
MINUARTIA
És una consultora ambiental en temes d’innovació i R+D fundada el 1989 i
amb seus a Sant Celoni i a Sant Sebastià. L’ètica professional, la responsabilitat
social corporativa i l’atenció a les necessitats del personal amb plans d’igualtat i
de conciliació de la vida personal i laboral són un referent bàsic per a l’empresa.
D’altra banda, es vetlla pel respecte al medi ambient, potenciant el transport
col·lectiu en els desplaçaments del personal per motius de feina.

Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial
CAVA BERDIÉ
PIMEC ha premiat aquesta empresa familiar vitivinícola situada a Castellví de
la Marca per la utilització òptima del català en l’àmbit empresarial. El 100% de
les ampolles i caixes de cava que comercialitza estan etiquetades en català i,
d’aquesta manera, la llengua arriba a la resta de l’Estat espanyol, els Estats Units,
Bèlgica, Alemanya i el Canadà. Cava Berdié també utilitza el català en la seva
identitat digital (web, blocs i xarxes socials) i per difondre les seves activitats i
promocions.

Premi al Comerç més competitiu
ONE FORMULA RENT
Aquesta empresa nascuda el 2008 a Gavà es dedica al lloguer de turismes i
vehicles industrials a empreses i públic en general. Els seus dos trets diferencials
són, d’una banda, una fórmula anomenada renting flexible, que permet llogar un
vehicle per a un període de fins a 36 mesos amb unes condicions flexibles i, de
l’altra, el seu servei de lloguer normalitzat de vehicles adaptats i de transport per
a persones en cadira de rodes i discapacitades.
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Premi a la Microempresa més competitiva
DAEVI QUICK MASK
Fundada l’any 1991 a Montornès del Vallès, aquesta microempresa de 6
treballadors es dedica a la fabricació de productes d’emmascarament. QUICK
MASK Daevi® és el nom amb què es coneix el film protector que va crear
l’empresa, consistent a unir la cinta crep a un plàstic, i que s’ha perfeccionat fins a
aconseguir que es pugui tallar amb les mans i que s’adhereixi amb facilitat gràcies
al seu tractament electrostàtic.

Premi a la Petita Empresa més competitiva
AB-BIÒTICS
Va néixer el 2004 com a empresa derivada de la Universitat Autònoma de
Barcelona. En aquests 6 anys de trajectòria, AB-BIÒTICS s’ha convertit en una
de les empreses líders del sector biotecnològic. L’empresa disposa d’un catàleg
de productes d’avantguarda dels sectors sanitari, farmacèutic i industrial que
suposen un benefici per a la salut i poden contribuir a reduir la despesa sanitària.
El 2010 va esdevenir l’única biotecnològica catalana que cotitza al Mercat
Alternatiu Borsari (MAB).

Premi a la Mitjana Empresa més competitiva
SANJO DE ESTAMPACIONES
Aquesta empresa metal·lúrgica de Sant Andreu de la Barca fundada el 1981 està
especialitzada en l’estampació metàl·lica amb tecnologies de tall fi i és una de
les cinc primeres companyies a Europa en aquesta especialitat gràcies a la seva
competitivitat de costos, qualitat, integració social, enginyeria i desenvolupament.
SANJO ha incrementat la seva internacionalització: els seus subministraments
arriben a 26 països, amb més del 80% entre exportació directa i indirecta.
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L’entrevista

Josep Ramon Sanromà, conseller delegat
de l’Institut Català de Finances (ICF)

“El nostre objectiu
prioritari és donar
suport a les pimes”
Josep R. Sanromà (Arnes, 1953) és professor mercantil de la Universitat
de Barcelona i graduat per Stanford School of Business de Califòrnia en
el Programa Standford Executive. Ha ocupat diferents càrrecs executius
en el sector de la banca. Ha estat director general del Grup Deutsche
Bank per a Espanya i Portugal (1990-2005), i dins del mateix grup,
responsable de diferents divisions i empreses participades. Des del 28
de febrer d’aquest any ocupa el càrrec de conseller delegat de l’Institut
Català de Finances (ICF).

L’entrevista

Què està fent l’ICF per millorar l’accés al crèdit per a
les pimes?
La tasca que té encomanada l’ICF és contribuir a la
reactivació econòmica, facilitant l’accés al crèdit de les
pimes i autònoms de Catalunya. A aquest efecte, s’ha
fet una reorientació estratègica i s’han dut a terme
canvis organitzatius, per tal de definir una estructura
funcional més eficient i propera al mercat.
Som una entitat complementària al sector privat. En
aquest sentit aportarem els recursos i el suport de
garanties que en aquest moment demanda el mercat
per fer arribar el crèdit a les empreses de forma més
fluïda. És en aquest marc d’actuació que s’han dissenyat
les noves línies de finançament, per valor de més
de 2.200 milions d’euros, que esperem que ampliïn
l’oferta de crèdit, tant per al finançament d’inversions
com per al de circulant.
Paral·lelament, la llei de pressupostos incorpora
modificacions a la llei de l’ICF, amb un triple objectiu.
D’una part, ampliar la capacitat d’actuació, incloent-hi
la possibilitat de finançar circulant –limitada fins ara al
finançament a llarg termini–; en segon lloc, guanyar
eficiència i millorar el servei –amb la integració de
l’ICCA a l’ICF com una entitat especialitzada en el
sector agroalimentari–; i en darrer lloc, la creació d’una
nova estructura funcional, amb una Direcció General
de Negoci d’Empreses, que millori el servei a les pimes
i focalitzi l’activitat a través dels acords amb Promotors
Financers, com ara les patronals.
Malgrat aquest canvi d’orientació de l’ICF, pensa que
aquestes accions són suficients per superar la manca
de crèdit?
La dimensió de l’ICF dins del conjunt del sector
financer és petita i per tant no pretenem substituir-lo
sinó complementar-lo. Ens proposem ser un impuls del
crèdit, aportant valor afegit.
Pel que fa a la comercialització d’aquestes línies, hem
establert acords de mediació amb un conjunt d’entitats
financeres. Addicionalment, i com a novetat, estem
gestionant acords de distribució, mitjançant la figura del
promotor financer, amb diversos agents propers a les
pimes com són les patronals o les cambres de comerç.
De fet, el primer conveni que s’ha signat ha estat amb
PIMEC.
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L’entrevista

Quines prioritats té fixades l’ICF per ajudar les empreses
a suportar aquesta crisi?
El que estem promovent és, d’una banda, l’ampliació
del servei amb més crèdit i garanties, per tal que les
entitats financeres ampliïn, a través de la seva xarxa, el
finançament a les empreses, especialment en el cas de
projectes de pimes i autònoms. I, de l’altra, fomentar la
col·laboració entre diferents entitats properes al sector
empresarial que tinguin interès a ajudar les empreses
actuant com a Promotors Financers.
Pel que fa a l’ampliació del servei, hem potenciat els
productes per finançar el circulant, que és el gran
problema d’ara mateix. Principalment, amb la nova
línia d’avals, gestionada tant per l’ICF com per Avalis
de Catalunya. En total són 650 milions d’euros per a
nous avals que s’han de convertir en 1.300 milions de
finançament, en pòlisses de crèdit, de confirming o altres,
donat que avalem fins al 50% de l’import concedit. A més,
s’ha incorporat un tram especial per finançar circulant en
dues línies: en l’ICFcrèdit, per a pimes i autònoms, i en la
nova Línia I+I (Innovació+Internacionalització).
En què consisteix aquesta Línia I+I?
Les dades ens confirmen que les empreses que millor
estan fent front a la crisi són les que estan més ben
posicionades a l’exterior. Per això, conjuntament amb
ACC1Ó i el Departament d’Empresa i Ocupació hem
creat aquesta Línia I+I, que aporta recursos i cobertura
de risc per finançar tant la implantació com les vendes a
l’exterior.
El nou marc d’actuació de l’ICF i la nova oferta de
productes, aquests recursos s’han enfocat sobretot
als projectes d’àmbit estratègic: a projectes que siguin
innovadors i que millorin la nostra competitivitat, als
d’internacionalització per accedir a nous mercats, als de
creixement i generació d’ocupació amb especial atenció
a l’ocupació dels joves, i a sectors amb potencial com el
turisme i l’eficiència energètica.
Es comenta que l’ICF està més pensat per a empreses
mitjanes i grans que no pas per a les micro i les petites. És
cert això?
La forma que hem trobat per ser presents i facilitar el
crèdit a les empreses més petites i als autònoms és a
través de les línies de mediació, que es comercialitzen
a través de la xarxa d’oficines de diverses entitats
financeres, i dels acords amb la xarxa de Promotors
Financers. Aquest sistema ens permet ser presents a
tot el territori i arribar a un nombre d’empreses de la

manera més eficient.
Cal destacar que la Línia ICFcrèdit s’adreça a projectes
de fins a 1 milió d’euros i té un import mínim de tan sols
10.000 euros. També la Línia I+I s’adreça a projectes a
partir de 50.000 euros i, per tant, a les pimes. Pel que fa als
avals, Avalis SGR està especialitzat en aquest segment. Fins
ara Avalis ha fet avals per a circulant només fins a 200.000
euros i per a préstecs a 3 anys. Amb la nova Línia d’Avals
aquest import s’ha ampliat fins a 600.000 i permetrà avalar
també un ampli ventall de productes de circulant: pòlisses
de crèdit, descompte, factoring, i confirming.
Des de PIMEC hem detectat, a vegades, diferències de
criteri entre l’ICF i la Direcció General d’Indústria, en
el sentit que alguns projectes empresarials podien ser
aprovats des d’un punt de vista estratègic o operatiu,
però després topaven amb els criteris financers de l’ICF.
Com pensen resoldre aquest conflicte?
Des de l’ICF hem de vetllar per la viabilitat financera i
pel retorn d’aquests préstecs per poder reinvertir-los.
En aquest sentit, a més del component estratègic del
projecte, hem de considerar si la generació del flux de
caixa serà suficient i si la implicació de l’empresari i de
l’equip directiu ens sembla adequada al projecte que es
proposa.
Fins ara, l’elegibilitat del projecte era valorada pel
departament implicat, i la financera era gestionada per
l’ICF. En el nou marc estratègic, hem treballat un nou
sistema que permeti avaluar l’elegibilitat estratègica i
financera bàsica de les sol·licituds rebudes que després
es tramitaran a les entitats financeres per a la seva anàlisi i
aprovació final.
L’ICF ha apostat en els darrers anys per col·laborar amb
el sector privat amb fons de capital risc. Tenen previst
seguir aquest camí?
Les inversions en capital risc es volen focalitzar en les
pimes catalanes i en tres objectius estratègics: projectes
empresarials que impulsin la internacionalització, projectes
que millorin la competitivitat i l’eficiència, i projectes
innovadors i de sectors d’alt creixement.
En l’àmbit del capital risc des del grup ICF estem cobrint
tres segments diferenciats: 1) fons que inverteixen en
start up o capital llavor, i aquestes inversions s’estan
formalitzant per part de l’IFEM; 2) fons o societats de
venture capital i principalment en empreses innovadores
i tecnològiques; i 3) empreses del mercat mitjà, més
madures, amb projectes d’internacionalització i de
consolidació.

corporatiu

PIMEC distingeix Josep Lluís
Francesch, Enric Querol i Josep
Ignasi Jordi pel seu compromís
representant les pimes
PIMEC ha guardonat Josep Lluís Francesch i Enric Querol
amb la Medalla al Reconeixement Empresarial, i els ha
atorgat, juntament amb Josep Ignasi Jordi, la distinció de Soci
d’Honor de PIMEC. L’atorgament d’aquestes distincions ha
anat a càrrec del conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc
Xavier Mena, i del president de PIMEC, Josep González.
L’acte va tenir lloc el passat 3 de maig en el marc de
l’Assemblea General Ordinària de PIMEC, en què es
van aprovar les activitats i els comptes del 2010, els
pressupostos i plans d’actuació per al 2011, i es van ratificar
els nomenaments dels càrrecs directius dels òrgans de
govern de la patronal.
Davant dels socis, prèviament, en una roda de premsa
amb els mitjans de comunicació, Josep González va fer
balanç de l’any i va denunciar que el principal problema
de les pimes continua sent l’accés al crèdit. Per això, va
proposar una nova cultura de finançament empresarial, a
base d’un mix de diferents opcions: crèdits participatius,
processos de fusions o incorporació de nous socis, joint
ventures, etc. “Val més sobreviure acompanyat que morir
sol”, va assegurar.
També va parlar del greuge comparatiu que pateixen les
pimes, ja que s’han destinat molts recursos econòmics a les
entitats financeres a través dels Fons de Reestructuració
Ordenada Bancària (FROB) i, en canvi, no es cobreixen
les grans necessitats de tresoreria que tenen les petites
i mitjanes empreses. Josep González va advertir que les
ajudes als bancs i a les caixes no generen llocs de treball,
sinó que cal reforçar el sector productiu.

Mencions al compromís
envers les pimes

Josep Lluís Francesch ha desenvolupat una important
dedicació a l’associacionisme empresarial centrat,
especialment, en aspectes socials. És un dels impulsors
de la Fundació PIMEC, que té per objecte transmetre
la sensibilització al món de l’empresa sobre la necessitat
d’incloure aspectes socials dins la dinàmica empresarial com
a factor de competitivitat. Ha rebut aquesta distinció per
haver estat vicepresident de PIMEC durant molts anys i per

la seva capacitat negociadora i impulsora en la fusió entre
PIMEC i SEFES.
Enric Querol destaca per la seva contribució a
l’associacionisme empresarial de la pime catalana, que
s’inicia amb la constitució de la Patronal de Gavà fins a
arribar a formar part dels òrgans de govern de PIMEC.
També va ser un dels principals negociadors i impulsors
de la fusió entre les patronals PIMEC i SEFES. La patronal
ha agraït la seva constància, dedicació i contribució a
l’associacionisme empresarial de la pime catalana.
Josep Ignasi Jordi compta amb una important trajectòria
empresarial que destaca per la seva emprenedoria i per la
capacitat de superació, que l’han portat a internacionalitzar
la seva empresa a Xile i al Perú. Va ser un dels fundadors
de l’antiga PIMEC el 1977 i des de llavors ha mantingut un
vessant conciliador, i ha demostrat
la seva sensibilitat i contribució
als valors socials de la patronal.
També ha rebut la distinció de
Soci d’Honor de PIMEC perquè
va creure des de l’inici en la
filosofia de la patronal.
El conseller d’Empresa i Ocupació,
Francesc Xavier Mena, va felicitar
els empresaris premiats i els va
expressar el seu reconeixement
“per la seva contribució personal
i professional al desenvolupament
de l’associacionisme empresarial,
al prestigi de la figura de
l’empresari i al progrés econòmic
de Catalunya”. Són també socis
honoraris de PIMEC Ignasi
Farreres, Carles Cavallé, Jordi
Pujol i Enric de Villamore, que
juntament amb Agustí Contijoch,
Jaume Carrera i Santiago Cruz,
ostenten a més les Medalles de
Reconeixement Empresarial de
l’entitat.
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PIMEC reclama suport per les
necessitats formatives dels
nous sectors emergents
L’Observatori de l’FP a Barcelona, de la Fundació BCN
Formació Professional, ha elaborat un estudi sobre les
necessitats formatives i de planificació de la formació
professional (inicial i formació per a l’ocupació) de 4 sectors
emergents a la Regió Metropolitana de Barcelona: logística,
mèdia, biotecnologia i medi ambient. PIMEC, patró de la
Fundació BCN, dóna suport a les conclusions de l’estudi
Els sectors econòmics emergents i la formació professional
a la Regió Metropolitana de Barcelona, i demana a
l’administració educativa i a la de treball sensibilitat envers
les noves necessitats del sector productiu català.
Aquests sectors es consideren emergents per la
importància estratègica que estan prenent en l’economia
catalana, pels processos de clusterització i agregació
estratègica que s’estan portant a terme entre el teixit
productiu i els centres d’investigació, i per l’increment
d’usos de tecnologia punta que incorporen els 4 sectors.
L’objectiu de l’estudi és assenyalar quins són els encaixos,
i també els desencaixos, entre la formació professional i
les necessitats concretes de mà d’obra d’aquests sectors
productius. I d’aquí el suport explícit a les conclusions
de l’estudi per part de PIMEC, que les assumeix com a
pròpies.
Molt resumidament, com a necessitats concretes en l’àmbit
sectorial, l’estudi destaca:
En el cas de la logística: es detecta una demanda
no satisfeta de tècnics superiors i mancances en els
coneixements dels professionals que assumeixen
aquestes tasques. Aquests dèficits es cobreixen amb
formació contínua, portada a terme per associacions
sectorials, contractant titulats universitaris o promocionant
treballadors formats a l’empresa. També es detecten
dèficits formatius vinculats a programari específic per
treballar la logística, la gestió del transport de mercaderies
i els coneixements sobre les normatives comercials (gestió
duanera, permisos...).
En el cas dels mèdia: el sector demanda professionals
molt especialitzats en parcel·les molt concretes i amb
coneixements d’altres àrees tècniques. Al mateix temps

Evolució de l’ocupació als 4 sectors
Regió Metropolitana de Barcelona
340.000
320.000

Ocupats
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també es demanda que aquests professionals controlin
tot el procés de producció. D’altra banda, sembla que el
sistema educatiu produeix un professional molt especialitzat
en parcel·les de producció concretes però que desconeix
globalment el procés de producció (vincular part creativa i
tècnica). També s’apunta a un dèficit de capital humà capaç
de desenvolupar continguts en els nous formats televisius
i un millor reajustament de l’oferta formativa a la ràpida
evolució tecnològica del sector.
En el cas de la biotecnologia: les necessitats detectades
en aquest sector estan molt en consonància amb el cas
anterior, ja que s’apunta a una manca de competències
transversals dels graduats en FP. Les empreses del sector
demanen més autonomia dels titulats, així com que aquests
tinguin una visió més global dels processos de producció.
D’altra banda, els empresaris consultats afirmen que, en
general, els continguts de les titulacions vinculades a l’àmbit
de química i sanitat no estan prou en consonància amb les
necessitats del sector biotecnològic.
En el cas del medi ambient: s’identifiquen dificultats per
actualitzar els coneixements dels formadors i actualitzar
el currículum. Hi ha un desajust entre les necessitats del
mercat laboral i el sistema de formació en àrees concretes,
com és el cas d’energia i aigua. Es reclamen noves titulacions
professionals des del sector.

corporatiu

PIMEC i Barcelona Activa
treballaran per crear ocupació
i millorar la competitivitat del
teixit empresarial de la ciutat
La patronal i l’agència de desenvolupament local
Barcelona Activa han signat un conveni marc de
col·laboració per treballar conjuntament, i de manera
complementària, per la millora de la competitivitat de
les pimes i l’ocupabilitat de les persones. El conveni
ha estat signat per l’aleshores tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona i president de Barcelona
Activa, Jordi William Carnes, i pel president de PIMEC,
Josep González.
Les dues entitats vetllaran per identificar les mancances
formatives del capital humà del teixit empresarial de
Barcelona, especialment pel que fa al sector industrial,
i s’estudiaran les possibles alternatives per dur a terme
programes específics que responguin a aquestes
necessitats. També es desenvoluparan accions dirigides
a aquells sectors més generadors d’ocupació, com per
exemple el comerç.
Barcelona Activa serà l’entitat de referència en l’àmbit
de la iniciativa emprenedora i la creació d’empreses,
mentre que PIMEC serà l’entitat de referència en
l’àmbit del desenvolupament econòmic empresarial
territorial. Tot això, treballant conjuntament
pel creixement i la consolidació de projectes
emprenedors.

“ Les dues entitats identificaran
les mancances formatives
del capital humà del teixit
empresarial de Barcelona ”
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Per una reforma de la
negociació col·lectiva en
clau de pime

El passat 10 de juny es va aprovar el Reial Decret-llei
7/2011 de reforma de la negociació col·lectiva, després
que fracassessin els intents dels agents socials per
arribar a una reforma consensuada. Aquesta norma va
ser convalidada pel Congrés dels Diputats i ara s’inicia
la tramitació com a projecte de llei, que significa que
l’actual text normatiu pot ser modificat mitjançant les
esmenes que presentin els grups parlamentaris. PIMEC
ha denunciat que la reforma plantejada no té en compte
les especificitats de la pime i ja ha fet arribar les seves
consideracions tècniques sobre l’esborrany i el Reial
Decret-llei als grups parlamentaris perquè les tinguin en
compte en la discussió de la norma.
PIMEC creu que, en general, el text de la reforma de la
negociació col·lectiva és confús. I quan una norma no
és clara, sovint significa que té trampes, que sembla que
digui una cosa però en realitat en diu una altra. S’ha volgut
regular una major flexibilitat per a les empreses però en
realitat només s’ha traslladat aquesta responsabilitat als
agents socials, ja que tot dependrà de l’acord a què arribin
les parts, amb l’afegit de donar, això sí, més poder als
sindicats en aquesta negociació. Els efectes de la reforma
no seran immediats, ja que fins que no es comencin a
negociar nous convenis no es podran posar en pràctica
aquests canvis.
Principals novetats que presenta el text aprovat:
1.- Prioritat aplicativa del conveni d’empresa sobre el
conveni de sector: es reforça la possibilitat que l’empresa

pacti condicions de treball diferents de les que marca el
conveni de sector pel que fa a determinades matèries
(salari, horari, classificació professional, modalitats de
contractació i mesures de conciliació). Això representa un
gran avenç respecte a la regulació anterior, però aquesta
prioritat es troba amb 3 obstacles:
• Els propis convenis sectorials poden limitar
aquesta prioritat aplicativa; per tant, el risc de
bloqueig és important
• La prioritat aplicativa no afecta matèries
importants per a la flexibilització com són la jornada
i les funcions
• Perquè hi hagi prioritat aplicativa, caldrà que
l’empresa negociï un veritable conveni, amb totes les
formalitats que això comporta, i no un simple acord.
2.- Es dóna més poder als sindicats per dues vies:
• Les seccions sindicals poden decidir ser els
interlocutors amb l’empresa, passant per davant dels
comitès d’empresa i els delegats de personal
• Més poder de decisió a les comissions paritàries
dels convenis, que passen a intervenir en moltes
qüestions quan no hi hagi acord entre empresa i
treballadors.
3.- Es dóna entrada a les grans empreses a les taules
negociadores de convenis col·lectius de sector, modificant
el requisit de representativitat, en el sentit de limitar-lo al
nombre de treballadors.
4.- Es potencien els sistemes de resolució extrajudicial
de conflictes. Tots els convenis hauran de preveure la
remissió de les controvèrsies a aquests sistemes, que
seran d’aplicació directa.
5.- Intent fallit de solucionar el problema de la
ultraactivitat. S’han establert límits entre 8 i 14 mesos de
vigència dels convenis, segons la seva durada. No obstant
això, es tracta només d’un intent de millorar aquest tema
però sense cap garantia d’èxit, perquè si finalment les
parts no arriben a cap acord, es mantindrà la vigència del
conveni.

corporatiu
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PIMEC obre vies de
finançament per a les pimes
Durant els darrers mesos, PIMEC ha intensificat les
actuacions per obrir totes les vies de finançament possibles
per a les pimes i els autònoms. Per una banda, ha negociat
acords amb institucions públiques que donen crèdits a les
empreses, com ENISA, l’ICO i l’ICF. També ha organitzat
el fòrum Financiapyme, amb l’objectiu de plantejar totes
les fórmules de finançament públic a què poden optar
les pimes. Igualment, ha potenciat la xarxa d’intermediaris
financers de la Consultoria Estratègica i Finançament de
PIMEC.
PIMEC ha ratificat el conveni amb l’Instituto de Crédito
Oficial (ICO) per seguir actuant com a agent col·laborador
en “el Facilitador Financer”, una eina que permet fer
més accessible i ordenada la demanda de crèdit per part
de pimes i autònoms. Un any després de la signatura
del primer conveni, la patronal ha fet de mitjancera en
la sol·licitud de més de 700 pimes i autònoms per a
aconseguir els crèdits ICO, i n’ha assessorat més de 2.000.
Amb ENISA, l’Empresa Nacional d’Innovació, la patronal
ha signat un acord de col·laboració perquè els joves
emprenedors tinguin accés a una nova línia de finançament,
dotada amb 20M€ per al 2011. ENISA oferirà préstecs
participatius als joves de fins a 35 anys que hagin constituït
una petita o una mitjana empresa, com a màxim, en els
24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de
l’ajut. L’empresa pot estar emmarcada en qualsevol sector
d’activitat, excepte l’immobiliari i el financer, i haurà de
presentar un pla de negoci viable.
Finalment, també s’ha arribat a un acord amb l’Institut
Català de Finances (ICF) per difondre entre les pimes i
els autònoms les noves línies de finançament d’aquest

organisme, que posen més de 2.000M€ a disposició de
les empreses per donar resposta a les seves necessitats
d’inversió i circulant. Amb aquest fi, l’ICF crea una xarxa
de Promotors Financers: PIMEC és la primera entitat
reconeguda com a tal.
Al mes de març, PIMEC va presentar al Govern català les
dades sobre la seva gestió com a mediador financer des de
finals del 2008. La patronal ha fet d’intermediari amb bancs
i caixes per a prop de 4.000 pimes i les gestions que ha dut
a terme han significat la renegociació d’un deute aproximat
de 300 milions d’euros. La mitjana de deute renegociat per
empresa és de 100.000€. Aquesta tasca la desenvolupa a
través de la xarxa de consultors financers, repartits per tot
el territori català, amb experiència contrastada en pimes i
excel·lents coneixements en gestió economicofinancera i
negociació bancària. El seu principal objectiu és negociar en
nom de la pime per a la mediació de crèdit.

Financiapyme

PIMEC també ha dut a terme el fòrum Financiapyme
a l’Auditori de CosmoCaixa, al qual han assistit més
de 250 empresaris i empresàries de pimes d’arreu de
Catalunya, atrets per la possibilitat de conèixer més a fons
tota la tipologia de finançament públic. Han participat a
l’acte José M. Ayala, president de l’ICO; Estela Gallego,
directora general de la pime del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, i Josep González, president de PIMEC,
entre d’altres. L’objectiu ha estat que les pimes obtinguin
informació de primera mà sobre les diferents possibilitats
de capital alternatiu, i també difondre l’experiència dels
mediadors de crèdit o equip d’experts de PIMEC.

corporatiu

Vicenç Mauri, Rafael Peris i
Susana Bouis, inicien una
nova etapa a l’Administració
PIMEC agraeix la tasca desenvolupada als fins recentment
membres dels òrgans de govern i gestió de la patronal
El passat mes de maig Vicenç Mauri va cessar en els seus
càrrecs com a vicepresident de PIMEC, de la seu de
Catalunya Central i com a president de PIMEC Metall,
arran de la seva incorporació com a assessor en temes
empresarials d’Artur Mas, president de la Generalitat
de Catalunya, que va tenir lloc el 8 de juny.
L’empresari bagenc ha estat nomenat pel
seu ampli coneixement d’aquest àmbit
i per la seva trajectòria empresarial i
industrial. En la presidència de PIMEC
Catalunya Central, l’ha substituït Esteve
Pintó, administrador de l’empresa Domini
Ambiental i propietari del grup Aqua
Center, que es dedica a l’explotació de les
energies renovables.
D’altra banda, Rafael Peris ha
renunciat al càrrec de president
de PIMEC Lleida per presentarse com a independent a les
llistes del PSC a la capital de
Ponent. Actualment és tinent
d’alcalde i encapçala l’àrea
de Comerç, Promoció
Econòmica i Turisme de

la Paeria. Des del mes d’abril, l’empresari Francesc
Roig, fundador i actual administrador de Promisol,
una empresa familiar del sector químic dedicada a
l’agricultura, és president de la patronal a Lleida. També
Susana Bouis, vocal de la Junta Directiva de PIMEC,
ha estat nomenada directora general de la Funció
Pública.

Enric Querol, síndic de Gavà

Finalment, també Enric Querol ha estat nomenat
síndic municipal de Greuges de Gavà, fet que li
ha comportat deixar de formar part de la Junta
Directiva de PIMEC.
Josep González, president de PIMEC, ha assenyalat
que sempre és un honor que persones que
formen part dels òrgans de govern de
la patronal passin a ocupar càrrecs
d’aquesta importància en els
governs i organismes del país.
Ha agraït la dedicació i implicació
d’aquests empresaris en defensa
dels interessos i les necessitats de
les pimes.
Vicenç Mauri
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La pime a 360º
PIMEC ha analitzat amb les escoles de negoci IESE
i ESADE la crisi actual, els problemes que tenen les
pimes i les possibles solucions. La jornada conjunta,
sota el títol La pime a 360º, ha aplegat un grup
d’empresaris representatius del teixit català de pimes,
i diversos professors i experts en l’àmbit econòmic
i empresarial com Alfredo Pastor, Guillem Ricarte,
Jordi Soley, Joan Parra, Júlia Prats, Jordi Vinaixa, Xavier
Mendoza i Alessandro Manetti. Com a principal
conclusió de la trobada s’ha concretat que la fiscalitat,
la formació, la internacionalització i el finançament
són els eixos fonamentals que condicionen l’activitat
empresarial i que, per tant, caldria reformar per sortir
de la crisi.
Els empresaris han reclamat, en primer lloc, la
conclusió de les reformes pendents, així com la
seva plena i efectiva aplicació, sobretot pel que fa a
la morositat i al mercat laboral. Cal que empreses i
administracions paguin en els terminis establerts per
la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat, i que les
relacions laborals i la negociació col·lectiva esdevinguin
més flexibles i adaptades a la realitat de cada empresa.
Quant a la fiscalitat empresarial, s’hauria de promoure
la reinversió i la capitalització, en un moment de greu
sequera creditícia. Els empresaris prefereixen també
els incentius fiscals a les subvencions, alhora que
PIMEC recorda la conveniència de potenciar el capital
alternatiu en forma de préstecs participatius, crèdits de

“ PIMEC analitza amb
IESE i ESADE els reptes
de les pimes ”
la banca pública o el Mercat Alternatiu Borsari (MAB).
La internacionalització empresarial esdevé un factor
crucial d’èxit en un moment de recessió al mercat
interior. En aquest sentit, els empresaris recorden
l’atractiu de mercats propers com el francès i reclamen
més recursos i serveis per a la internacionalització.
Assenyalen que, malgrat les retallades, el suport a
l’exportació s’hauria de mantenir com a prioritat
pressupostària.
En darrera instància, els empresaris desitgen millorar
la seva formació i la dels seus treballadors. Per això
creuen que convé potenciar la formació financera dels
petits empresaris i conscienciar-los de la utilitat de les
xarxes socials i les noves eines TIC. Caldria igualment
promoure una millor integració entre universitat i
empreses, sobretot pimes, així com programes a les
escoles de negocis adaptats a aquest perfil d’empreses.
Finalment, en un moment d’incertesa política i clima
preelectoral a nivell estatal, els empresaris reunits a
IESE exigeixen una classe política més reduïda, millor
preparada, amb mèrits contrastats i coneixedora de la
realitat empresarial.

corporatiu

Decàleg de la jornada “La pime a 360º”
Àmbit

Problema / Necessitat
Continua sense aplicar-se plenament la Llei
15/2010 de Lluita contra la Morositat i això és un
llast en el finançament del circulant

Aconseguir el ple desenvolupament reglamentari de
la Llei (p.ex. règim sancionador) i pressió arreu de
l’Estat per assolir-ne una plena aplicació

Manca de crèdit bancari i desconeixement
d’alternatives de finançament

Incentius fiscals a la capitalització empresarial i la
reinversió de beneficis
Major difusió i assessorament en el ús de capital
alternatiu, com préstecs participatius, ICO, ENISA,
etc.
Potenciar la formació dels empresaris en gestió
financera per a millorar la seva posició financera

Règim laboral massa rígid i poc adaptat a la
realitat de cada empresa, sobretot de les pimes

Millorar la flexibilitat laboral

Finançament

Poca predisposició a la mobilitat laboral
Mercat de treball
Formació massa teòrica dels joves i oferta
formativa poc adaptada a la realitat de les pimes

Dificultat en detectar nous nínxols de mercat i
desenvolupar nous productes

Incentivar fiscalment la mobilitat laboral
Promoure acords efectius entre universitats i
empreses, sobretot pimes
Prestigiar i potenciar la Formació Professional
Programes més ajustats a les necessitats de les pimes
dins les escoles de negocis
Millorar coneixement sobre necessitats i tendències
dels consumidors
Millorar coneixement i potenciar ús de les TIC,
comerç electrònic i xarxes socials entre les pimes
Ampliar incentius fiscals a la innovació

Comercialització

Administració

Solucions plantejades

Iniciar el procés d’internacionalització pels mercats
més propers, com França
L’obertura de nous mercats a l’exterior és un
procés lent i costós

Incentivar fiscalment la internacionalització

Baixa qualitat de la classe política

Afavorir que hi hagi menys polítics i càrrecs de
confiança, però més preparats i ben pagats

Massa “cultura de la subvenció”

Substituir les polítiques de subvenció per generosos
incentius fiscals

Manca de reconeixement de l’empresari i les
pimes

Prestigiar des dels poders públics la figura de
l’empresari i reconèixer la importància de les pimes a
nivell nacional

Promoure serveis assequibles per pimes d’orientació
a la internacionalització
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Gestió empresarial

Entrevista a Joaquim Ferrer
Director del Departament Internacional de PIMEC

“Recomanem a les pimes
que investiguin inicialment
els mercats més importants
de les empreses catalanes”
A Catalunya, hi ha unes 40.000 empreses
exportadores, i el 2010 unes 3.000 empreses van
iniciar-se en aquest àmbit. Per què una pime decideix
exportar?
Els principals motius són poder accedir a nous clients i
nous mercats, seguir els clients actuals en els nous mercats
i defensar així les relacions existents, o bé fer l’empresa
més competitiva amb economies d’escala i diversificació
de mercats. La crisi ha augmentat la motivació de les
pimes per exportar, sobretot a causa de la caiguda de les
seves vendes en l’àmbit estatal i català.
Quins són els problemes concrets que fan de
barrera per a les pimes a l’hora de plantejar-se la
internacionalització?
El principal problema que afronten moltes pimes és
la manca d’experiència prèvia en internacionalització.
Tenen bons productes i capacitat per iniciar projectes,
però els manca aquest suport inicial per treballar en
l’àmbit internacional. Per això, des de PIMEC disposem
d’un servei de suport a l’exportació que facilita la
figura de l’export mànager a les pimes per a aquesta
etapa inicial.

I què és concretament un export mànager?
És un servei de suport a l’exportació que consisteix
a destinar a l’empresa un export mànager a temps
parcial; és un professional en la matèria amb més de
10 anys d’experiència que, a més, té un equip de
suport. Això permet que la pime pugui disposar, d’una
manera ràpida, senzilla i econòmica, d’un departament
d’exportació.
Cada producte té un mercat geogràfic ideal. Com ho
pot saber la pime que s’inicia en l’exportació?
Recomanem a les empreses que investiguin inicialment
els mercats més importants de les empreses catalanes.
Durant el primer quadrimestre de 2011, el 67,56% de
les exportacions van ser a la Unió Europea; d’aquestes,
el 56,66% a la zona euro, sent França el principal
mercat amb el 19,72%, Alemanya el 10,06% i Itàlia
el 9,87%. Les exportacions a Amèrica del Nord van
créixer el 29,30% i a Amèrica Llatina, el 20,98%. Hi ha
altres països que també han experimentat importants
creixements, els quals han de ser degudament
estudiats.

de
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PIMEC pren el pols als
emprenedors en el BizBarcelona

Més de 750 emprenedors assistents al BizBarcelona
han demanat informació i ajuda a PIMEC per millorar
el seu negoci. La patronal ha estat present al saló de
l’emprenedor a través dels seus diversos departaments,
d’Autònoms PIMEC i de la Fundació PIMEC Acció
Social. Les principals consultes han estat sobre la iniciació
d’activitats empresarials, sobretot d’emprenedors que
volien informació de com fer un pla de negoci. També hi
ha hagut molt d’interès en aspectes jurídics i normatius
per iniciar una nova activitat, i pel que fa als drets dels
autònoms i la formació que hi ha disponible en gestió de
projectes empresarials.

Diversos emprenedors amb
projectes ja iniciats i en creixement
han volgut informar-se sobre la
internacionalització, les possibilitats
del finançament empresarial i l’ús de
les TIC i la presència empresarial en
les xarxes socials. Per això, la patronal
ha desenvolupat diversos tallers
aprofundint en aquests aspectes de
l’empresa. També Josep González,
president de PIMEC, ha participat al
Club VIP del saló, un espai en què els
emprenedors i emprenedores van
poder-se entrevistar amb directius
empresarials. Daniel Furlan, membre
del Comitè Executiu de PIMEC i
president del think tank PIMEC 2020,
ha parlat dels “Emprenedors indignats.
Per una Catalunya amb futur”, que
ha girat entorn de la percepció del
risc i la iniciativa emprenedora, ja que el nostre territori
presenta un baix índex d’iniciativa en aquest àmbit. El
departament Internacional de PIMEC ha ofert una guia
d’orientació a la internacionalització de les empreses
amb els punts bàsics que s’han de tenir en compte a
l’hora de valorar aquest procés. Per la seva banda, la
Fundació PIMEC Acció Social ha parlat d’aprofitar el
canvi després del fracàs; 150 persones s’han interessat
pel taller sobre el programa emppersona, que ajuda
l’empresariat que s’ha quedat sense feina. A més, 20
empresaris que han rebut el suport del programa han
participat en la jornada del BizBarcelona.

Club PIMEC Joves: sopars per intercanviar
experiències empresarials
El Club de PIMEC Joves ha impulsat, com a activitat
estratègica, l’organització de sopars amb persones del
món social, polític o empresarial que puguin aportar
coneixements i experiència en aspectes fonamentals
per al desenvolupament d’un jove empresari. En un
àmbit de proximitat i amb poques persones, per tal de
fomentar un intercanvi proper, la suma de l’experiència
del ponent, les seves aportacions personals del dia a
dia i el col·loqui posterior amb els presents, dóna un

resultat clarament multiplicador per a tots.
En els últims sis mesos hem gaudit de la presència de
Maria Reig, empresària i emprenedora; Ferran Soriano,
president de Spanair, i Jordi Pujol, expresident de la
Generalitat de Catalunya. Es pot concloure, amb un
agraïment cap a ells, que tots els assistents s’han pogut
emportar consells pràctics d’aplicació immediata als
seus negocis.

sectorials

Novetats en el sistema de
cotització dels professionals
autònoms
Els professionals per compte propi han vist modificat el seu
sistema de cotització mitjançant la inclusió d’una nova llei als
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011. Els autònoms,
un dels col·lectius a qui concerneix aquesta llei, es podran
seguir jubilant amb 15 anys cotitzats, tal com s’estava fent
fins ara, però es veuran afectats pels canvis en el càlcul de
la pensió, ja que en endavant aquest càlcul es farà sobre la
base de la cotització dels últims 25 anys.
L’augment dels 15 als 25 anys provocarà que el col·lectiu
autònom hagi de cotitzar quantitats més elevades si vol
percebre la mateixa pensió, canviant les bases mínimes
per bases més elevades. Fins ara, l’edat màxima per poder
elevar voluntàriament la base de cotització a la Seguretat
Social era de 49 anys; amb la reforma s’ha modificat als 45
anys. Els autònoms hauran de valorar si trien una base de
cotització baixa en la primera part de la seva vida laboral i
l’eleven voluntàriament en els últims anys per percebre una

“ El col∙lectiu autònom
haurà de cotitzar quantitats
més elevades si vol percebre
la mateixa pensió ”
mica més en la seva jubilació.
En aquest sentit, la pujada del càlcul de pensions es farà
de forma progressiva, des de l’any 2013 fins a l’any 2022.
D’altra banda, per primera vegada l’autònom podrà
accedir a la jubilació anticipada, als 63 anys, sempre que hagi
aconseguit els 33 anys cotitzats. Des d’Autònoms PIMEC
es vol conscienciar els professionals autònoms de la gran
importància que té cotitzar per bases superiors a les actuals
en les pensions contributives, perquè puguin percebre una
pensió contributiva d’acord amb els seus ingressos anuals reals.
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PIMEC Comerç i la Direcció General
analitzen les perspectives de futur
del comerç de proximitat

PIMEC Comerç ha organitzat unes jornades arreu
del territori català amb l’objectiu d’analitzar les
perspectives de futur per al comerç de proximitat
de Catalunya. Per fer-ho, tots els actes han comptat
amb la participació del director general de Comerç,
Josep M. Recasens, i del director del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Miquel
Rodríguez.

Josep M. Recasens ha explicat les principals línies
mestres d’actuació que portarà a terme la Direcció
General de Comerç (DGC) durant aquesta legislatura,
que “estaran centrades, per una banda, en l’ordenació
del comerç de Catalunya a partir d’una nova Llei
general que unificarà, actualitzarà i complementarà la
normativa actual per tal de potenciar el model català
de comerç; i, per l’altra, en el foment, la promoció i la
dinamització del comerç gràcies als nous programes de
suport impulsats pel Consorci de Comerç, Artesania
i Moda”. Per la seva part, Miquel Rodríguez ha avançat
que els ajuts a les associacions “no desapareixeran”, tot
i que s’adreçaran preferentment als col·lectius.
Més de tres-centes persones han participat en
aquestes jornades, entre les quals, representants
d’associacions de comerciants, alcaldes, regidors i
membres de la patronal. Els actes s’han celebrat a
Barcelona, Girona, Lleida, Tortosa, Reus i Palau-Solità i
Plegamans.

PIMEC Comerç rep la visita del nou director
de l’Agència Catalana de Consum
El nou director de l’Agència Catalana de Consum,
Alfons Conesa, s’ha reunit amb PIMEC Comerç per
presentar el Codi de Consum de Catalunya i analitzar la
seva repercussió sobre el petit i mitjà comerç. En aquest
sentit, ha expressat la seva
voluntat de desenvolupar
la normativa “amb la
col·laboració de tots els
sectors implicats” per tal
de garantir el dret de les
persones consumidores i
usuàries, i també un teixit
empresarial i comercial de
qualitat.
Aquesta trobada, que
ha tingut lloc a la seu
de PIMEC a Barcelona,
ha estat presidida pel

president de PIMEC Comerç, Alejandro Goñi, i ha
comptat amb la participació dels membres de la Comissió
Permanent de PIMEC Comerç, que han ofert tot el
suport i col·laboració a l’Agència Catalana de Consum.

sectorials

PIMEC impulsa la creació d’AERO,
l’Associació d’Exportadors Aeronàutics
PIMEC ha impulsat la creació de l’Associació
d’Exportadors Aeronàutics (AERO), que és sòcia de
la patronal i està formada per un grup d’empreses
i entitats que volen promoure i vendre els seus
productes i serveis en els mercats exteriors. Entre
els seus membres figuren empreses com Mazel o
W-Aeronáutica, i l’escola de formació de tècnics
aeronàutics IES Illa de Banyols del Prat, que depèn
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Les empreses VS Aero de Sevilla, Lamicat d’Amposta,
Iberia Manteniment i Airbus Military, així com l’ICEX,
també han col·laborat en aquesta iniciativa, en
què PIMEC posa de manifest la seva aposta per la

internacionalització empresarial com a principal sortida
de la crisi.
L’associació aborda actualment tres mercats: l’Iraq,
que remodelarà i ampliarà sis aeroports; el Brasil, on
s’analitzen nous projectes d’aeroports privats de cara
als Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol, i el Senegal i
altres països de l’Àfrica Occidental francòfona, zona en
què PIMEC ja treballa gràcies a l’acord amb la patronal
senegalesa CNP, el president de la qual ha rebut una
proposta de pla de negoci per a la nova aerolínia de
vols interns d’aquest país.

PIMEC crea la Comissió de Sanitat
El sector sanitari és un dels motors fonamentals
per al creixement de Catalunya i, ara més que mai,
necessita fer valer la seva veu per combatre la crisi
que el colpeja amb força. Per això PIMEC, conscient
d’aquesta problemàtica i dintre del seu pla estratègic
de desenvolupament, ha promogut la creació de la
Comissió de Sanitat. L’objectiu és impulsar tota mena
de projectes i accions destinats a analitzar i debatre els
temes relacionats amb la coresponsabilitat, la qualitat
i l’eficiència, els serveis i les prestacions i l’avaluació i
el control del sistema sanitari català; alhora, Pimec vol
esdevenir un interlocutor del Govern i l’Administració.
La Comissió és presidida per Lluís Bahamonde,
vicepresident de PIMEC, i en formen part l’Associació
Catalana d’Entitats de Salut (ACES), l’Associació de
Farmàcies de Barcelona (AFB), l’Agrupació Empresarial
de Protètics Dentals de Catalunya, la Federación
Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR) i la
Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR), que
aglutinen al seu si més de 1.600 empreses
–aproximadament un 20% de les pimes del sector–,
amb més de 30.000 treballadors. També hi col·laboren
experts com el Dr. Jaume Aubia i el Dr. Guillem López
Casasnovas.
Les línies estratègiques de treball aniran encaminades a
potenciar el canvi de model sanitari per tal d’adequar-

lo a les necessitats sanitàries, socials, econòmiques i
empresarials actuals, amb una incidència especial en
els aspectes normatius, financers i organitzatius. Hi ha
dos temes que preocupen especialment la Comissió:
d’una banda, les retallades econòmiques, en què la
Comissió defensa analitzar i pactar amb cada subsector
la seva quantia per garantir el servei i minimitzar
l’impacte econòmic sobre les pimes implicades; de
l’altra, el copagament com a element opcional que cal
respectar per millorar el servei cobert per la prestació
sanitària pública. Aquest fet és bo per a l’usuari i per a
les empreses, i no té cap increment de cost per a les
administracions.
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PIMEC Girona i UPE 66 creen
el Consell Patronal Transfronterer
PIMEC Girona i la patronal Union
pour les Entreprises (UPE 66) dels
Pirineus Orientals han signat un
conveni de col·laboració per crear
un Consell Patronal Transfronterer
Català que permeti reforçar una
xarxa econòmica d’empreses
treballant des de Girona fins a
Perpinyà. Iñaki Frade, president
de PIMEC Girona, i Marc Espí,
president de la UPE66, han signat
l’acord. L’objectiu és reforçar una
xarxa econòmica d’empreses
treballant en l’espai transfronterer des de Girona fins
a Perpinyà i, entre d’altres, es concreten els següents
compromisos per a les dues entitats:
• Assegurar la coherència i el reforç dels tràmits
transfronterers.
• Organitzar seminaris de contactes intersectorials,

sempre en l’espai transfronterer.
• Facilitar la participació i el finançament d’empreses del
territori transfronterer.
• Afavorir la mobilitat dels assalariats i de les empreses
suprimint les obligacions socials i administratives del
territori.
• Promoure i facilitar la creació de diplomes
universitaris de gestió de les petites i mitjanes empreses
transfrontereres, en col·laboració amb les universitats de
Perpinyà i de Girona.
• Expressar-se en una mateixa veu en certs
esdeveniments o situacions que influencien de manera
similar la vida de les empreses en l’espai transfronterer.
Aquest és un pas més en la relació entre les entitats
patronals transfrontereres i les seves empreses.
Conjuntament, ja han organitzat diverses jornades, com
la trobada entre empreses de la Catalunya Nord i de la
Catalunya Sud del sector de les energies renovables i del
sector agroalimentari.

TERRITORI

7è Fòrum d’Empresaris:
Influència de l’Eix Mediterrani
al Camp de Tarragona
PIMEC Baix Camp ha organitzat a Reus el 7è Fòrum
d’Empresaris, que sota el títol “Influència de l’Eix
Mediterrani al Camp de Tarragona”, ha debatut sobre
el Corredor del Mediterrani, una infraestructura
reclamada des de fa temps i molt necessària per a
les empreses del territori. En la inauguració de l’acte,
Jaume Taulats, president de PIMEC Baix Camp,
ha explicat que el fòrum s’ha centrat en aquesta
infraestructura perquè la seva construcció “donaria
una gran capacitat de creixement, sobretot a empreses
subcontractistes de serveis a la zona”.
La jornada ha comptat amb la participació, entre
d’altres, del diputat al Parlament Europeu Ramon
Tremosa, que ha assenyalat que el govern espanyol
no té cap interès que els ports catalans tinguin una
connexió ferroviària d’ample europeu amb la resta
del continent, però s’ha mostrat esperançat que la
Unió Europea i les grans empreses de tràfic marítim
acabaran amb el sistema radial imposat. L’eurodiputat
convergent ha explicat que la direcció general de
xarxes europees presentarà aviat el mapa ferroviari
d’actuacions prioritàries, en el qual serà “obligatori”
aportar “un alt valor afegit”. Per això s’ha referit a un
estudi de la Universitat d’Anvers que situa els ports de
Barcelona, Tarragona i València com a “estratègics i de
primera categoria”.

pressions de l’executiu espanyol per retardar l’Eix del
Mediterrani, no desplegar-lo o fer-ho només cap al
nord. Pel secretari de Ferrmed, el sud també interessa
molt ja que és el “Mediterrani emergent” i la inversió
es recuperaria molt ràpidament. “Amb aquesta
infraestructura, ports com els de Barcelona, Tarragona
i València es convertirien en la porta d’Europa per a
les mercaderies que vénen d’Àsia”, ha assegurat. En
l’acte també han intervingut el director general de
Transports i Mobilitat, Ricard Font, i el president de la
Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sanromà.

Per la seva banda, el secretari general de Ferrmed,
Joan Amorós, ha exposat el projecte del Corredor
Mediterrani tot defensant que els costos de
construcció i manteniment el justifiquen plenament.
Joan Amorós també ha alertat de les fortes

Durant la jornada ha tingut lloc una taula rodona sobre
els beneficis locals de l’eix en la qual han participat
Josep Andreu, president de l’Autoritat Portuària de
Tarragona, i Agustí Segarra, director del Pla Estratègic
del Camp de Tarragona.
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PIMEC Vallès Occidental informa les pimes
de com actuar davant la morositat

Amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement del que
suposa per a les pimes i els autònoms la reforma de la
Llei contra la Morositat, en la qual PIMEC ha tingut un
paper molt destacat com a membre i portaveu de la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM),
PIMEC Vallès Occidental ha organitzat una jornada
a la Fundació Bosch i Cardellach, de Sabadell, on s’ha
comptat amb la participació d’Antoni Cañete, secretari
general de PIMEC i portaveu de la PMcM.
També han assistit a la jornada Martí Puig, president de

PIMEC Vallès Occidental, i Anton Maria Brunet, president
de la Cambra de Comerç de Sabadell. Martí Puig ha
destacat el paper de lideratge de PIMEC en tot el procés
de reforma d’aquesta llei i la manca de complicitat d’altres
patronals per donar suport a una norma que ofereix
eines a les pimes i els autònoms davant els grans grups
d’influència i posicions de poder.
Antoni Cañete ha demanat que es prioritzi el pagament de
deutes a aquelles empreses que estan a prop de la fallida
perquè tenen fins a un 70% de la seva facturació vinculada
a serveis prestats a les administracions. També ha concretat
que la idea és que les administracions locals decideixin
pagar els deutes contrets amb les empreses en funció del
que aquestes suposen en el seu volum de negoci total. El
portaveu de la PMcM ha explicat que la proposta de la
Plataforma no es queda en l’exigència del pagament a les
empreses a punt de tancar, sinó que també demana avals
de les administracions perquè les companyies amb menys
deutes procedents de l’administració puguin descomptar
aquest passiu i facilitar així la concessió de crèdits.
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fundació

El projecte “Noves Competències, Noves
Oportunitats”, en marxa
El projecte “Noves competències, noves oportunitats” de
la Fundació PIMEC té com a objectiu identificar i definir,
a partir de visites a pimes innovadores sobre la base del
Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya, entre
6 i 8 perfils professionals de baixa qualificació del sector
industrial, amb funcions de suport a la producció, i els seus
itineraris de qualificació.
Ja s’ha començat a aplicar l’eina dissenyada, que permet
definir de forma més eficient els llocs de treball que
necessiten les pimes d’acord amb els nous models
productius que exigeix el mercat actual, i que també
serveix per orientar i avaluar les persones treballadores
amb un baix nivell de qualificació cap als perfils professionals
que demanden aquestes empreses.
En la fase de detecció de necessitats hi han col·laborat
unes 150 pimes catalanes del sector industrial, totes
caracteritzades com a innovadores en diferents aspectes
com el producte, les millores organitzatives i processos,
la introducció de novetats tecnològiques i els criteris de
comercialització i internacionalització.
Aquesta implicació en el projecte ha permès identificar
i analitzar 60 llocs de treball, i trobar i definir 6 perfils
professionals d’àrees de suport a la producció: assistent
de clients, assistent administratiu de comerç internacional,
assistent administratiu i financer, recepcionista de suport

a les àrees, assistent de manteniment i assistent de
magatzem/logística.
També es disposa d’una xarxa d’entitats col·laboradores
distribuïdes per tot el territori català, que ara participaran
en el projecte aplicant l’eina a gairebé 5.000 demandants
d’ocupació.
Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social
Europeu, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes
Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010.

Trobaràs més informació al web:
http://competencies.fundaciopimec.org

Adhesió de gremis i
associacions de PIMEC al
programa Incorpora

Programa de sensibilització de
la dependència de substàncies
i altres addiccions

La Fundació PIMEC està promovent la signatura de
convenis entre gremis i associacions de PIMEC amb el
programa Incorpora de l’Obra social “la Caixa”, amb el
qual col·labora, i que té com a finalitat la inserció laboral
de les persones que es troben en règim d’exclusió social.
Les primeres entitats adherides, que han apostat per
aplicar polítiques de Responsabilitat Social Empresarial
(RSE), són ACCAC (Associació de Cases de Colònies
i Albergs de Catalunya), amb més de 80 empreses
adscrites; ACV (Associació Catalana de Vending),
que aporta més de 154 empreses; i APEI (Associació
d’instal·ladors d’electricitat, fontaneria, gas, calefacció,
climatització, telecomunicacions i fred industrial), ubicada
a l’Hospitalet de Llobregat, que aglutina més de 360
empreses instal·ladores.

La Fundació PIMEC i l’ONG Projecte Home porten
a terme un programa que vol sensibilitzar i actuar en
l’entorn empresarial, assessorant sobre la dependència de
substàncies i altres addiccions. Aquesta acció s’implementa
actualment en la comarca del Penedès amb el suport de
Caixa Penedès-Obra Social, i al Vallès Occidental i Vallès
Oriental amb el suport de l’Obra Social d’Unnim.
Amb aquest projecte, la Fundació PIMEC s’aproxima a les
empreses per donar resposta i incidir en la promoció de
la salut, fomentant pràctiques que serveixin per millorarla, i per orientar aquelles persones que demanin algun
tipus de suport sobre aquest tema, de forma totalment
gratuïta. Precisament és en aquests moments de crisi quan
les persones esdevenen més vulnerables i actuacions com
aquestes resulten més necessàries.

Socis

Vivers Ter, el valor
afegit i la singularitat

Quan Àlex Puig, gerent i propietari de Vivers Ter, va formar
l’empresa al 1987 amb més socis, el target més important
eren els ajuntaments i administracions, que necessitaven
crear i mantenir parcs i jardins públics. Però des de llavors,
aquest viver de Bescanó ha hagut d’estar alerta als canvis
de tendències i necessitats de la societat per adaptars’hi. Actualment es dedica a produir planter i a dissenyar
projectes per a l’arquitectura verda, cobertes i parets
vegetals que fan respirar les ciutats sobrepoblades, per
crear pulmons allà on no hi ha espai.
A part de ser mestre jardiner per l’Escola de Jardineria
de Barcelona, Àlex Puig s’ha format també a Alemanya,
Anglaterra i França. A partir dels coneixements adquirits i
de l’anàlisi de les necessitats dels seus clients, va reorientar
el seu negoci fins a aconseguir un producte mixt que
engloba bé i servei: planter i plantejament i execució de
projectes de jardineria singulars. En l’actualitat, desenvolupa
sobretot dos tipus de projectes: la depuració in situ i
els edificis folrats de vegetació. “És el que hem fet, per
exemple, en l’espai Tabacalera de Tarragona: punxem el tub
del clavegueram i regenerem l’aigua allà mateix per utilitzarla en el reg del parc”.
L’empresa és una societat anònima unipersonal, i compta
amb vuit treballadors. Una part de la plantilla es dedica
a produir el planter; la resta són especialistes en àmbits
concrets d’aquest producte: “cal conèixer les estructures
metàl·liques, projectar, dirigir... Aquí aportem la matèria
primera i el know how, i quan hem d’executar el projecte,
contractem col·laboradors que ens ajudin a portar-lo a
terme”.
Vivers Ter, que té una facturació mitjana d’1,5M€, ha
mantingut sempre els beneficis tot i les èpoques de crisi.
L’únic any que no en va tenir va ser el 2006, en què hi
va haver una davallada. Quant a l’accés al finançament, la

“ En l’actualitat, desenvolupa
sobretot dos tipus de projectes:
la depuració in situ i els edificis
folrats de vegetació”
solvència i els bons números de l’empresa han permès que
no tinguin dificultats a aconseguir-ne, i a això hi ajuda també
que els terrenys de l’empresa siguin béns patrimonials.
Segurament, un dels èxits de Vivers Ter és la seva
especialització cap a un producte singular i d’alt valor afegit.
Els clients també han variat: durant els primers anys del
negoci es treballava en un 80% per a l’administració pública.
“Ara, el 90% són projectes d’iniciativa privada, com per
exemple Laboratoris Ferrer, i per a edificis emblemàtics i
espais especials”. La presència en el mercat, però, també es
manté aconseguint estàndards de qualitat i mediambientals:
“tots els nostres productes tenen el certificat cradle to
cradle, que significa que tots són regenerables, amb cicles
de vida productius correctes i reutilitzables”.
Un 80% de l’activitat de l’empresa es desenvolupa a
Espanya, i quan se surt a l’exterior se sol fer per mitjà de
col·laboracions o de la mà d’empreses més grans. Quant a
publicitar-se, les vies emprades són bàsicament el bocaorella i la web, tot i que també tenen habilitat un perfil de
Facebook en el qual ofereixen i enllacen continguts sobre
els seus projectes i l’àmbit de la vegetació.
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Pimecava s’agermana amb
la DO Jamón de Huelva
1r Saló del Cava i el Pernil
Pimecava, l’associació dels petits i mitjans elaboradors
de cava, ha promocionat els grans Caves Gran Reserva
conjuntament amb una altra delícia amb denominació
d’origen, els pernils Summum de la DO Jamón de
Huelva. L’acte va tenir lloc el 16 de maig a l’Hotel
Intercontinental de Madrid, en el primer Saló del Cava
i el Pernil. Els productes es van presentar davant de
1.000 persones que pertanyen al sector professional
de l’hostaleria, la distribució i la premsa. També hi van
assistir Eduardo Tamarit, secretari general del Ministeri
de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, i els presidents
d’ambdues associacions promotores, José Rodríguez
de la Borbolla, president del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Jamón de Huelva, i Mercè
Rossell, presidenta de Pimecava.
El primer Saló del Cava i el Pernil és fruit d’una aliança
entre dos dels productes espanyols més emblemàtics,
i entre dues associacions que defensen els productes
de les pimes d’aquest sector. Per una banda, Pimecava,
com a patronal dels petits i mitjans elaboradors de
cava, vol promocionar el cava arrelat al territori, el

dels petits cellers que no superen la producció anual
de 600.000 ampolles, però que signifiquen el 91%
dels elaboradors i el 16% de la facturació. “Els cellers
tenen problemes per transmetre aquest missatge
individualment, i és aquí on la tasca de la nostra
associació esdevé fonamental, amb l’objectiu principal
de donar a conèixer aquests valors en nom de tots els
productors petits i mitjans”, comenta Mercè Rossell,
presidenta de Pimecava, entitat fundada al 2006.
Per altra banda, el pernil d’aglà és un sector productiu
molt semblant per la seva forma d’elaboració. A més,
els seus productors afirmen que el millor maridatge
d’aquest pernil és amb el cava. D’aquí va sorgir la
idea de crear un projecte de promoció potent que
aprofités les sinergies entre aquests dos productes
de luxe, i d’aquesta entesa va néixer la idea del Saló.
Els seus principals objectius són reivindicar el plat
de pernil i copa de cava com a aperitiu espanyol per
excel·lència; la dieta mediterrània i andalusa, sanes i
bones companyes de viatge, i les famílies que hi ha
darrere dels productes i tot el que tenen en comú.
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Elaboració de continguts
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Distribució a mida

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