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(i have a dream) tinc un somni 

L’any 1936 l’economista britànic John Maynard Keynes va 
publicar la seva obra Teoria general de l’ocupació, l’interès 
i els diners, que contenia una explicació sobre la Gran 
Depressió. Els economistes precedents consideraven 
que els cicles econòmics no es podien evitar, mentre que 
Keynes va plantejar la possibilitat que hi hagués una elevada 
desocupació en un moment determinat i que la política 
fiscal i la monetària esdevinguessin eines eficaces per 
incrementar el nivell de la producció i l’ocupació en una 
societat.

M’he permès aquest símil per demanar a les 
administracions competents l’aplicació efectiva de les 
mesures i reformes estructurals aprovades fins ara; 
així com l’aprovació imminent de noves polítiques 
adreçades a la reactivació, entre elles la reducció de les 
traves administratives i de les càrregues contributives en 
favor del teixit empresarial català, és a dir, en favor de la 
macroeconomia. I en poso un exemple: mentre als EUA, 
líders actuals del plantejament neoliberal keynesià, només 
calen 24 hores per iniciar una activitat empresarial, aquí a 
casa nostra, tot i els esforços dels nostres governants (Llei 
Òmnibus), encara ens trobem molt lluny del paradigma 
americà. 

Però també ens cal, paral·lelament, una tornada a l’estudi 
de la microeconomia, i per això són tan importants els 
agents socials, com ara PIMEC. La societat ens demana 
que s’impulsi la contractació laboral; que es minimitzin 
les càrregues per als emprenedors; i que es fomenti la 
integració al món empresarial dels valors i principis de 
la responsabilitat social corporativa, entre molts altres 
aspectes. Els consumidors, les empreses, els treballadors, 
els inversors, etc., demanen que creiem en ells i que els 
ajudem a sortir de la crisi. 

A més, hem d’aprofitar aquesta magnífica ocasió per 
tornar-li a l’empresa l’estatus que es mereix: un espai per 
al desenvolupament personal i professional del treballador, 
així com el principal eix vertebrador per a la recuperació 
econòmica del nostre entorn. No podem repetir els 
mateixos errors que ens han portat a aquesta dramàtica 
situació. Per això, en paraules del filòsof Emilio Lledó, “fem 
servir la memòria per recuperar la consciència”. 

Cal, doncs, una altra manera de funcionar, un nou model 
de gestió que contempli valors,  rigor i eficiència en la 
gestió diària. “Tinc un somni”, va dir Martin Luther King, 
i anys després el seu somni d’eradicar el racisme vers la 
població negra es va fer realitat. Avui, passats 50 anys des 
que es van pronunciar aquelles paraules, somio que a 
Catalunya gaudim d’un pacte fiscal que ens proporciona 
la liquiditat necessària per fer inversions, i que ja no cal fer 
més retallades socials. Somio també que les empreses han 
deixat d’acomiadar personal i que la taxa d’atur s’ha reduït 
a nivells assumibles; somio que la inversió dels nostres 
estats en R+D+i convida a la repatriació dels nostres 
millors investigadors; somio i no apareixen vestigis de la crisi, 
ni de la recessió, ni de la prima de risc, ni d’incertesa, ni de 
reformes bancàries... Només somio amb una realitat que 
hem conegut tots però que la memòria s’obstina a amagar. 
Així doncs, fem-la treballar. 

Aprofitem l’estiu que ja ens saluda per reflexionar i per 
exigir a tothom la seva cooperació i la seva solidaritat, 
perquè només junts podrem sortir d’aquesta situació. 
PIMEC ofereix aquesta cohesió, aquestes sinergies i aquests 
recursos que poden decidir la continuïtat del nostre negoci 
o el futur de les nostres inversions. Aprofitem, doncs, el 
caldo de cultiu i d’informació que discorre per les venes de 
PIMEC, i deixeu-vos assessorar. Moltes empreses ja ho fan, 
però encara podem ser més i millors.

Bon estiu i feliços somnis.  
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25a edició 
dels Premis 

Pimes

Els Premis Pimes es van iniciar el 1987 amb l’objectiu 
de reconèixer la contribució anònima dels petits 
i mitjans empresaris catalans al desenvolupament 
econòmic i social del nostre país. Ara, 25 anys més 
tard, aposten per la solidaritat amb els empresaris i 
empresàries i persones autònomes que estan patint 
severament la crisi. PIMEC ha destinat la quota íntegra 
del sopar que abonen els assistents, de la mateixa 
manera que en les dues edicions anteriors, al programa 
de la Fundació PIMEC, anomenat emppersona, que 
ajuda l’empresariat que afronta serioses dificultats en 
el seu negoci o que s’ha quedat sense activitat.

El programa emppersona els proporciona 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. D’aquesta manera, 
la persona pot trobar formes d’adaptar-se a les 
situacions adverses i apropar-se a un enfocament més 
adequat a les noves condicions. Però no ho fa sola, 
sinó amb l’acompanyament, seguiment i avaluació de 
la Fundació PIMEC, que desenvolupa un pla d’acció 
de cada persona i no deixa sol l’emprenedor o 
emprenedora en la seva nova etapa.

Josep González, president de PIMEC, ha estat un any 
més l’amfitrió del sopar anual de la patronal en què 
l’entitat atorga els Premis Pimes al reconeixement 
empresarial. Més d’un miler de persones no s’han volgut 
perdre aquest esdeveniment que, any rere any, reuneix 
destacades personalitats del món polític, empresarial, 
econòmic i periodístic. En aquesta ocasió ens han 
acompanyat el president de la Generalitat, Artur Mas; 
la delegada del Govern a Catalunya, Maria Llanos de 
Luna; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; la presidenta 
de la UEAMPE, Gunilla Almgren; el conseller d’Empresa 
i Ocupació, F. Xavier Mena; el conseller d’Interior, Felip 
Puig; la consellera d’Educació, Irene Rigau; el conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell; el president del Consell 
General de Cambres de Catalunya, Miquel Valls; el 
vicepresident del Consorci de la Zona Franca, Jordi 
Cornet; el president de la Fira de Barcelona, Josep 
Lluís Bonet, i el president d’Abertis i CAREC, Salvador 
Alemany, entre altres personalitats.

Més de 1.000 persones han assistit 

al sopar anual de PIMEC, en el qual 

s’emmarca el lliurament dels Premis 

Pimes, que reconeixen les millors 

iniciatives empresarials. Enguany, els 

Premis Pimes han celebrat el seu 

25è aniversari, i com en les darreres 

edicions han tornat a tenir caràcter 

solidari, ja que la recaptació s’ha 

destinat al programa emppersona 

de la Fundació PIMEC.  Artur Mas, 

president de la Generalitat de 

Catalunya, ha presidit l’acte que ha 

tingut lloc al Palau de Congressos de 

Catalunya. 
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Recuperem els ‘valors’ per a 
l’empresa i superarem la crisi
Amb aquesta premissa, Josep González ha volgut 
esperonar els empresaris, i els ha posat com a exemple 
del que cal per no repetir els errors del passat i 
afrontar amb garanties els problemes del present i del 
futur. “A les moltes empreses que han hagut de tancar, 
el nostre reconeixement i comprensió. Als empresaris 
que hi ha darrere, segones oportunitats, perquè són 
un actiu valuosíssim i no s’hi val a arrugar-se”. Seguint 
amb aquesta línia, també ha volgut reconèixer la tasca 
de la Fundació PIMEC, motor solidari i de valors socials 
al món de l’empresa. 
Per aquest motiu, el president de PIMEC ha celebrat 
la nova Llei de l’Emprenedoria que contemplarà 
ajudes a les segones oportunitats. La reforma laboral 
amb la introducció dels ERO de reducció de salaris; la 
millora de l’accés al crèdit, públic i privat; o el Pla de 
Pagaments a Proveïdors, han de ser vies per superar 
la crisi, però també per replantejar-se la necessitat 
d’un canvi de model empresarial, més arrelat als valors 
socials.
Josep González ha aplaudit les reformes i mesures 
dutes a terme pel Govern central i per la Generalitat, 
però ha afegit que és indispensable que vagin 
acompanyades de mesures de reactivació econòmica. 
“Tothom parla de les altes primes de risc dels Estats, 
però les primes de risc del botiguer de barri o de 
l’empresa d’injecció de plàstics d’un polígon industrial 

semblen sovint infinites, ja que ningú està disposat a 
finançar-les. Correm el risc que acabem salvant els 
Estats o salvant l’euro, o els sistemes financers, però 
potser ja serà tard per salvar el teixit empresarial i serà 
molt difícil reconstruir-lo”. 
Per la seva banda, el cap de l’Executiu català, Artur 
Mas, ha destacat durant el seu discurs que si avui 
Catalunya pot liderar aquest nou model per sobre 
de la resta de territoris de l’Estat és “gràcies a aquest 
entramat de micro, petites i mitjanes empreses que 
durant molts anys no es van posar al capdavant dels 
que presumien de determinat tipus d’economia”.

Les categories dels Premis 
Durant aquests vint-i-cinc anys s’han anat incorporant 
als Premis Pimes diferents categories que premien la 
implicació d’organismes, administracions i mitjans de 
comunicació en el seu suport a les pimes. Enguany s’hi 
incorpora un nou guardó a la col·laboració Empresa 
– Formació Professional, que neix amb la voluntat 
de donar reconeixement públic a experiències 
concretes de col·laboració que milloren l’adequació 
dels ensenyaments professionalitzadors a la realitat 
del teixit productiu català, especialment a les pimes. 
Aquest premi compta amb la col·laboració del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
Aquest any s’han lliurat 12 Premis Pimes en 
diferents categories. Són els següents:
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Reconeixement en el Comerç:  
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Aquest guardó reconeix l’esforç i el compromís del Departament d’Interior per mantenir 
l’ordre, la normalitat, la pau social i la tranquil·litat a les principals artèries comercials del nostre 
país. A més, cal destacar l’aposta decidida dels responsables del Departament per combatre 
i eliminar el “top manta”, especialment a les zones de gran afluència turística. Es tracta d’un 
canal de venda il·legal, que en la majoria dels casos distribueix mercaderies falsificades, de baixa 
qualitat i amb absència de tot tipus de garantia per a les persones consumidores. 

Reconeixement a la Millor Iniciativa col·lectiva:    
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya

El Gremi, amb el suport de PIMEC, productors, distribuïdors i dobladors, va arribar a un acord 
amb el Govern de la Generalitat i amb els distribuïdors (Fedicine) per tal de crear una xarxa 
permanent de cinema doblat al català. 
El Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya es va constituir l’any 1977 i actualment 
agrupa 562 pantalles, 72 cinemes i 55 empreses, el que suposa el 65% de tot el sector a 
Catalunya.

Reconeixement a l’Emprenedoria empresarial:
Petit City

A principis de 2007, tres pares van tenir la idea de crear Petit City, una plataforma online 
que ofereix activitats, serveis i productes orientats a famílies amb nens de la seva ciutat i de 
la rodalia. L’empresa ja és tot un èxit, ja que compta amb més de 27.000 subscriptors i tres 
portals: a Barcelona, Madrid i Londres. Això suposa una quota de penetració en el mercat de 
més del 14% i situa PetitCity com a líder d’aquest nou nínxol de mercat.  

ELS GUARDOnATS
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Col·laboració Empresa-Formació Professional:
Empreses carrosseries d’Arbúcies i l’Institut Montsoriu

Empreses dedicades a la indústria carrossera amb seu al municipi d’Arbúcies, van arribar a un acord 
amb l’Institut Montsoriu, adscrit al Departament d’Ensenyament, per adaptar la seva oferta formativa a 
les necessitats de qualificació, dissenyant un nou itinerari formatiu denominat “construcció i muntatge 
d’autocars”. D’aquesta forma, mitjançant la col·laboració mixta, centres educatius i empresa, s’ha pogut 
donar resposta a una necessitat empresarial concreta. 

Premi a la millor estratègia empresarial a través de la Innovació i la Internacionalització: 
Grup Carinsa - Creacions Aromàtiques Industrials

El grup Carinsa va néixer l’any 1993 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, amb l’objectiu de fer-
se un lloc en la fabricació d’aromes per a l’alimentació humana i animal. Al llarg de 2011, l’empresa ha 
continuat desenvolupant i potenciant els seus dos eixos fonamentals: la internacionalització de les seves 
activitats comercials, i la innovació i el llançament de nous productes amb un alt valor afegit, fets que li 
han permès accedir a mercats emergents on la crisi no afecta de forma tan negativa.

Premi Fundació PIMEC als Valors d’empresa: 
Dallant

L’ètica professional, la responsabilitat social corporativa i l’atenció a les necessitats del personal són un 
referent bàsic per a Dallant SA, una empresa que subministra aromes exclusives i ingredients d’alta 
qualitat a companyies líders d’alimentació i begudes. Innovació i creativitat es combinen amb un ampli 
coneixement científic i amb la més avançada tecnologia. Dallant porta a terme una política de formació 
contínua i en els darrers dos anys el 97% de la plantilla ha participat en accions formatives. A més, 
manté al dia els seus compromisos pel medi ambient i per les iniciatives solidàries.

Premi a la Qualitat Lingüística al món empresarial: 
Ictineu Submarins

ICTInEU Submarins té com a objectiu construir i explotar un submarí modern altament competitiu, 
que permeti desenvolupar treballs submarins i divulgatius, així com oferir immersions personalitzades 
de qualitat. Ha estat guardonada per la seva qualitat lingüística en la utilització òptima del català en 
l’àmbit empresarial. I és que el català és la llengua habitual d’Ictineu en la seva comunicació interna i 
externa. L’empresa fomenta activament l’ús de la llengua en diferents àmbits geogràfics.

Premi al Comerç més competitiu: 
Ilerda Serveis

Ilerda Serveis, empresa familiar nascuda a Lleida l’any 1988, es dedica a la distribució de productes 
de neteja professional per a Lleida capital i la seva província. Ara, vint-i-tres anys després del seu 
naixement, l’empresa ha aconseguit expandir-se en el territori (Barcelona, Tarragona i Osca) gràcies a la 
seva aposta per la innovació, amb la creació d’una nova línia de productes dirigits a la neteja alimentària 
i la introducció del servei urgent. A més a més, Ilerda Serveis té cura del medi ambient i contribueix al 
foment del turisme a les terres de Lleida, amb el patrocini d’activitats lúdiques i culturals.
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Premi a la Microempresa més competitiva: 
Tam Tam, Time and Attendance Management

Situada a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat, Tam Tam, Time and Attendance 
Management es dedica al control presencial remot per a equips de treball amb dispersió 
geogràfica. Tam Tam és la primera eina de control presencial i de compliment d’horari 
d’implantació immediata, que efectua un àgil, sòlid i complet control sense necessitat 
d’inversió ni de costosos equips de software. L’empresa està fent una clara aposta per la 
internacionalització dels seus serveis; és per això que ja compta amb una oficina a Tòquio i ha 
iniciat la prospecció internacional als Estats Units, Itàlia i el Japó per poder començar l’activitat en 
aquests mercats.

Premi a la Petita Empresa més competitiva: 
Indústries Tapla

Indústries Tapla va néixer l’any 1968 a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, amb l’objectiu d’introduir 
la tecnologia del flocatge al mercat espanyol. Les línies de productes que ha desenvolupat han 
estat molt diverses: automoció, embalatge de luxe, tèxtil, tapisseria, marroquineria, decoració, 
confecció òptica, etc. La competència asiàtica va obligar Indústries Tapla a reconvertir-se. A 
partir d’aquest moment van passar de fer un flocatge purament estètic a un producte tècnic, 
destinat al sector de l’automòbil, en l’àmbit de l’estanquitat del vehicle i acabats. L’empresa s’ha 
consolidat en el mercat europeu, especialment a Alemanya i França, amb el 24,29% i el 17,98%, 
respectivament, de les exportacions. 

Premi a la Mitjana Empresa més competitiva: 
Compact Habit

Compact Habit és una empresa creada l’any 2004 i ubicada al municipi de Cardona, al Bages, 
amb l’objectiu de donar solucions a problemes del sector de la construcció. Després d’anys 
d’investigació i desenvolupament, Compact Habit ha apostat per la construcció industrialitzada 
de mòduls volumètrics de formigó armat totalment acabats i equipats a fàbrica. Aquest 
sistema permet racionalitzar el procés de construcció, augmentar el nivell de qualitat dels seus 
productes, evitar les freqüents desviacions en els costos i terminis i rebaixar l’alta sinistralitat del 
sector, aspectes que contribueixen a prevenir els riscos laborals i a millorar les condicions de 
treball.

Premi al Millor Treball Periodístic en temes econòmics: 
Programa ‘8 al dia’ de 8TV

8 AL DIA és el magazín informatiu de 8TV, dirigit i presentat per Josep Cuní. PIMEC reconeix 
el programa com un producte empresarial valent, pel seu format i la seva orientació. Des que 
va iniciar les emissions el 2011, aquest programa ha fet una gran aposta per la profunditat en 
la informació diària, així com en l’anàlisi i reflexió posterior per part d’especialistes. 8 AL DIA 
compta amb un espai que cada tarda dóna cobertura a empresaris que assoleixen nous reptes i 
objectius, o a emprenedors que desenvolupen projectes singulars i innovadors, i poden explicar 
la seva experiència a les més de 250.000 persones que s’informen amb aquest magazín vespertí. 
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“La principal mesura de la 
Reforma Laboral dirigida 
a les pimes és el contracte 
d’emprenedors”
Fátima Báñez és ministra de Treball i Seguretat Social. Llicenciada en Dret i en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, compta amb una dilatada trajectòria professional centrada, 
especialment, en la política. Diputada Nacional per Huelva al Congrés des del 2000, 
ha desenvolupat diverses funcions com a portaveu del Grup Parlamentari Popular al 
Congrés dels Diputats durant diferents legislatures. A més a més, té una llarga trajectòria 
al Partit Popular d’Andalusia, en què ha ocupat la vicesecretària d’Economia i Ocupació. Va 
visitar PIMEC arran de l’aprovació de la Reforma Laboral per explicar als empresaris les 
especificitats d’aquesta nova normativa. Es tracta de la reforma més profunda i valenta que 
ha tingut lloc des de l’aprovació del nostre Estatut de Treballadors. 

Fátima Báñez, ministra de 
Treball i Seguretat Social

entrevistes       �
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Quin és l’objectiu principal de la Reforma Laboral?
Modernitzar les relacions laborals a Espanya incorpo·
rant un model de flexiseguretat que faciliti la creació 
d’ocupació estable i una millor gestió dels recursos 
humans, i aconseguir que els ajustos davant les oscil·
lacions cícliques es produeixin a través de la utilització 
de mecanismes de flexibilitat interna, i no a través 
d’acomiadaments.

Quins efectes tindrà la nova possibilitat de modificació 
substancial de la quantia salarial?
Que, davant d’una situació de crisi, l’empresari pugui 
optar per la moderació salarial de la plantilla en comp·
tes d’optar per l’acomiadament per assegurar la viabi·
litat de l’empresa. El marc regulador anterior permetia 
que determinats grups de treballadors que es veien 
afectats per la moderació salarial però que tenien un 
risc d’acomiadament reduït instessin els empresaris 
a adoptar decisions extintives que són contràries a 
l’interès del conjunt de treballadors i que minven la 
competitivitat de l’empresa.

Quines altres mesures estableix la Reforma Laboral 
per frenar la destrucció d’ocupació?
No es pot entendre la reforma laboral sense fer 
una anàlisi sistemàtica de les mesures que tingui en 
compte com interactuen entre elles. En aquest sentit, 
cal destacar que el conjunt de mesures que impulsen 
la utilització dels mecanismes de flexibilitat interna 
afavorirà una major productivitat dels treballadors i, 
per tant, impulsarà la competitivitat de les empreses. 
Les empreses competitives contracten més i asseguren 
l’estabilitat de l’ocupació.

Amb l’eliminació de l’autorització administrativa per 
als ERO, i amb les noves possibilitats de modificació 
substancial de les condicions de treball, es preveu un 
augment dels conflictes que acabaran als jutjats. El Go·
vern ha previst aquest augment de causes judicials i ha 
pres mesures per reforçar els recursos de la jurisdicció 
social?
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ha d’encaixar perfectament en l’estructura productiva 
i una mala selecció és especialment onerosa per a una 
empresa de mida reduïda. En un moment d’elevada in·
certesa com l’actual, el període de prova i les bonifica·
cions associades a aquest contracte són molt adequats 
per promoure la contractació estable.
De tota manera, és important que el nostre teixit pro·
ductiu deixi d’estar tan atomitzat i s’impulsi el creixe·
ment de les pimes. Les polítiques de suport a la PIME 
han d’anar dirigides a facilitar l’establiment de noves 
empreses i a fomentar el seu creixement. La vocació 
de les petites empreses ha de ser augmentar de mida 
per ser més competitives.

La regulació actual del sistema de negociació col·lectiva 
estableix que estan legitimades per negociar convenis 
de sector aquelles organitzacions empresarials 
que representen un percentatge d’empreses o de 

A la resta d’Europa, excepte a Grècia, no existeix 
una autorització administrativa per a les mesures de 
caràcter col·lectiu extintives, suspensives o de reduc·
ció de jornada. Com bé sap, els jutjats d’Europa no 
estan col·lapsats, ni els drets dels treballadors es veuen 
vulnerats en major mesura. La jurisdicció social i els 
advocats laboralistes s’adaptaran al nou marc normatiu, 
entre altres raons perquè forma part de la seva tasca 
respectar les regles de joc en un Estat de dret.

La Reforma Laboral reconeix en el seu preàmbul que 
la major part del teixit productiu espanyol està format 
per empreses petites. Quines mesures específiques 
per a pimes es recullen a la llei?
La principal mesura dirigida a pimes és el contracte 
emprenedors, que ha estat dissenyat específicament 
per a aquestes empreses que necessiten períodes de 
prova més llargs dels seus empleats; cada nou empleat 
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treballadors ocupats. No obstant això, el pes de 
cada organització empresarial dins de la comissió 
negociadora d’un conveni de sector dependrà del 
nombre de treballadors que tingui ocupats. Com 
es podria garantir que els interessos de les petites 
empreses, que són la majoria, es defensin en igualtat 
de condicions en les taules negociadores dels convenis 
de sector?
Les facilitats que s’introdueixen per a la negociació de 
convenis d’empresa i per despenjar·se del conveni 
d’àmbit superior impedeixen que les pimes es vegin 
condicionades per convenis d’àmbit superior inade·
quats. Si les organitzacions socials negocien convenis 
inadequats podrien perdre capacitat d’influència, 
de manera que el sistema facilita que s’atenguin els 
interessos de les pimes. Ara hi ha una via alternativa 
que permetrà estimular la negociació contínua a tots 
els nivells.

En alguns sectors hi ha el temor que la nova regulació 
de la figura de la desvinculació pugui provocar una 
situació d’establiment de “preus depredatoris” (fixar 
preus molt baixos per expulsar els competidors del 
mercat) i derivar en una situació de dumping social, 

especialment en aquells sectors molt intensius en mà 
d’obra. Els convenis col·lectius poden establir condi·
cions que limitin la possibilitat de la desvinculació per 
evitar aquest tipus de situacions?
Miri, els preus depredatoris no són sostenibles a llarg 
termini ja que impliquen produir a pèrdues. Existeixen 
estratègies eficients de fixació de preus que a vegades 
es titllen de depredatoris quan en realitat suposen un 
clar benefici per al consumidor. Per exemple, la venda 
de carburants per part dels hipermercats s’ha tradu·
ït en importants caigudes de preus, especialment a 
França. Les distribuïdores de carburants diuen que els 
hipermercats ofereixen preus depredatoris. Jo estic del 
costat dels consumidors.
Quant al dumping social, la legislació laboral espanyola 
protegeix suficientment el treballador i impedeix situ·
acions de dumping social. Una altra cosa és que en un 
període de bonança s’hagin fixat uns salaris molt més 
elevats que el preu de la mà d’obra amb les habilitats 
requerides que s’ofereix al mercat. Si una empresa 
s’enfronta a una situació crítica i considera que pot 
mantenir l’ocupació moderant els salaris i així garantir 
la seva viabilitat, ha de poder fer·ho. L’alternativa és 
l’acomiadament i la fallida de l’empresa.
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Quines idees té el Govern per a la regulació de l’activi·
tat de les mútues d’accidents?
La Llei de mútues incrementarà la seguretat jurídica 
en el sector a través d’un marc jurídic estable que 
introduirà millores rellevants en molts elements de la 
regulació. El nou marc regulador pretén generar els 
incentius adequats perquè empresaris, treballadors i 
el sistema de Seguretat Social es beneficiïn d’un millor 
funcionament de les mútues.

El Govern pensa establir més incentius per als contrac·
tes a temps parcial, que suposin un element atractiu 
per a les micro i les petites empreses a l’hora de 
contractar?
El Govern ja ha introduït les hores extraordinàries en 
la contractació a temps parcial per fer aquesta figura 
més atractiva. Si es refereix a incentius monetaris, el 
Govern es troba immers en un procés de consolida·
ció pressupostària que limita la possibilitat d’estudiar 
aquest tipus d’incentius. No obstant això, segueix 
obert a propostes de millora regulatòria que puguin 
ajudar al desenvolupament d’aquesta modalitat con·
tractual.

Per què es limita a l’edat de 30 anys la possibilitat de 
capitalitzar al 100% la prestació per desocupació per 
tal d’iniciar un projecte d’autoocupació? No seria més 
lògic vincular·lo a les circumstàncies personals i no a 
l’edat?
El límit de 30 anys respon a l’objectiu d’afavorir la 
cultura de l’emprenedoria entre la població més jove, 
així com a les majors dificultats d’aquest col·lectiu 
per obtenir finançament per emprendre o aportar 
els seus propis estalvis. Els col·lectius de més edat no 
s’enfronten a aquests problemes en la mateixa mesura 
i registren taxes d’atur menors. La capitalització de 
la prestació forma part del conjunt de mesures que 
tracten d’afavorir l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu que, 
actualment, afronta greus dificultats. L’emprenedoria 
jove pot contribuir a accelerar el canvi estructural 
gràcies a les noves idees i a la seva forma de veure les 
coses.

El Govern pensa dissenyar algun contracte de treball 
que faciliti la formació en alternança i/o dual?
El Govern ha introduït millores en el contracte per a la 
formació i l’aprenentatge i treballa per a una adequada 
implantació d’aquesta modalitat de formació dual. A 
Espanya la transició entre el període de formació i la 
vida activa ha de millorar i el MEYSS, en coordinació 
amb el Ministeri d’Educació, està adoptant mesures 
amb l’objectiu de facilitar la vida activa simultàniament 
a l’obtenció de formació especialitzada.

Quines mesures tenen previst abordar amb relació als 
treballadors autònoms?
El marc jurídic que estableix la reforma laboral contri·
bueix a maximitzar la creació d’ocupació estable però 
també fomenta l’autoocupació com a alternativa labo·
ral. El suport als emprenedors és una de les prioritats 
d’aquest govern perquè són ells els qui, en definitiva, 
podran crear ocupació en el futur.
Espanya necessita més emprenedors. Per això, a més 
del contracte indefinit de suport als emprenedors, la 
reforma laboral ofereix la possibilitat que els homes de 
fins a 30 anys i les dones de fins a 35 puguin capitalitzar 
fins al 100% de la seva prestació per atur quan vulguin 
iniciar una activitat com a treballadors autònoms.
A més, s’ha aprovat una reducció de fins al 50% en la 
cotització dels autònoms que estan donats d’alta de 
forma simultània en el règim general de la Seguretat 
Social i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA), i que s’inclourà en una futura Llei de Suport 
als Autònoms i als Emprenedors.
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Inoxpa 
aposta per 
la reinvenció 
constant i la 
recerca en 
els mercats 
emergents 

L’origen d’Inoxpa es remunta a l’any 1974, quan Candi 
Granés funda un taller de bombes d’aigua al carrer Girona 
de Banyoles. Sota el nom de Bombas Félez, l’empresa 
inicia la seva trajectòria amb la fabricació de bombes d’acer 
inoxidable per al sector alimentari. Era un nou concepte de 
producte, però l’evolució era imprescindible en un mercat 
molt saturat.
Per això, el 1980 Inoxpa obre la seva primera delegació 
a l’estranger, concretament a Perpinyà (França). A 
partir d’aquí, l’empresa de Banyoles comença un procés 
d’internacionalització, que s’ha anat accentuant en els 
darrers 15 anys fins a teixir una xarxa d’un centenar de 
punts de distribució repartits arreu del món i comptar 
amb delegacions pròpies a 12 països. La seu central, però, 
s’ha mantingut des dels seus inicis a la capital de Pla de 
l’Estany, tot i que el volum de creixement va motivar que, 
el 1987, es construïssin les noves instal·lacions actuals, molt 

més àmplies i modernes, que actualment ocupen 15.000 
metres quadrats de naus ubicades al polígon industrial del 
sud de Banyoles. 
El fundador i general manager d’Inoxpa, Candi Granés, 
assegura que “un dels eixos d’expansió per al pla estratègic 
de la companyia passa també per la inversió en països 
en fase de desenvolupament que registren creixements 
superiors als europeus i, per tant, són mercats de gran 
valor a mitjà i llarg termini”. En aquest sentit, apunta 
que “s’han identificat tres grans àrees que són objecte 
d’inversió directa: l’est d’Europa, Àsia i el nord d’Àfrica”. 
Aquesta política ha donat com a resultat l’obertura de les 
delegacions a Rússia i Algèria, que s’uneixen als centres 
que hi ha repartits arreu del món: Estats Units, Sud-
àfrica, Austràlia, França, Itàlia, Escandinàvia, Anglaterra, 
Portugal i les seus distribuïdes arreu de l’Estat espanyol. El 
departament Internacional de PIMEC ha donat suport a 

Inoxpa és un grup empresarial banyolí de reconegut prestigi que fabrica i comercialitza 
components d’acer inoxidable. Les bombes, agitadors, mescladors o vàlvules són alguns 
dels seus productes. El creixement, evolució i desenvolupament d’una gran infraestructura 
industrial i tecnològica li han permès oferir solucions globals com a proveïdor especialitzat 
per als sectors alimentari, enològic, oleícola, farmacèutic i cosmètic. El 75% de les vendes 
consolidades d’Inoxpa es fan a l’estranger, objectiu que s’ha assolit gràcies a la seva vocació 
d’innovació i progrés constants que l’han portat a ser una empresa líder en el seu sector. 
Present a 12 països amb delegacions pròpies, disposa d’una xarxa amb més d’un centenar 
de punts de distribució arreu del món. 

Candi Granés, fundador i general manager d’Inoxpa.
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l’empresa per establir-se al Senegal i properament ho farà 
per expandir-se al nord d’Àfrica. 
 “Som una empresa global que es considera, alhora, una 
companyia local en els llocs on és present. Pot semblar una 
contradicció, però no ho és. Per esdevenir una companyia 
multinacional de referència s’ha d’invertir, també, en els 
mercats locals; convertir-los en un pol de producció però 
també de consum”, afirma Candi Granés. 
Definir-se com una empresa global d’arrel local resumeix 
els valors que caracteritzen Inoxpa: “vocació de servei i 
estimació a la terra”. El fundador assegura que “només es 
pot donar un bon servei si s’és físicament a prop del client”. 

Les dues “I”
L’aposta estratègica d’Inoxpa es vehicula a partir de la 
política de les dues “i”: innovació i internacionalització. 
És a dir, la reinvenció constant i la recerca dels mercats 
emergents. “Qui vulgui créixer tant en el present com en el 
futur, ha d’apostar de forma incondicional per la recerca, el 
desenvolupament i la innovació”, assenyala Candi Granés. 
Inoxpa ho entén així, i per això destina un 4,7% del seu 
pressupost anual al foment de la creativitat i la inversió 

en innovació. Candi Granés està convençut que “les 
firmes més evolutives són també les que estan més 
preparades per fer front als canvis necessaris i resistir 
els temps de recessió”. L’aposta estratègica d’aquesta 
empresa de Banyoles ha estat invertir en el disseny, la 
construcció i la venda de sistemes. Uns sistemes integrals 
que proporcionen solucions a les demandes dels clients i 
que, com és lògic, incorporen els propis components de la 
marca Inoxpa. 
L’any 2011 el grup Inoxpa va facturar 40 milions d’euros, 
i va tancar l’exercici en positiu. La seva presència 
internacional els ha permès recuperar les xifres de 
facturació anteriors a la crisi i exportar més del 80% de 
la seva facturació. També reinverteix anualment 1 milió 
d’euros en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i). 
Aquestes dades evidencien que els temps de crisi actual 
poden suposar una bona oportunitat per créixer a 
l’exterior. 

Premi Príncep Felip
Un dels principals actius d’Inoxpa són les persones. 
“Professionals de diferents nacionalitats i creences actuen 
com un bloc homogeni i són cabdals per implantar a tot 
arreu la filosofia de l’empresa, fer-la progressar i innovar dia 
a dia”, assegura el seu fundador. Aquesta manera de fer s’ha 
convertit en un segell propi que dóna personalitat a Inoxpa. 
En aquest sentit, Granés deixa palès que “el segell d’Inoxpa 
valora les relacions humanes a partir de la senzillesa, la 
correcció i el respecte”. 
La seva aposta per la innovació i la política de recursos 
humans a l’hora d’elaborar el seu projecte estratègic van 
ser els principals arguments perquè Inoxpa rebés el 2010 
el Gran Premi Príncep Felip a la competitivitat empresarial 
en la modalitat de petita i mitjana empresa. A més, va ser 
finalista en la modalitat d’internacionalització. Els premis 
Príncep Felip distingeixen l’excel·lència empresarial i són els 
màxims guardons que poden rebre les empreses de l’Estat. 
Això suposa la constatació que Inoxpa es manté com un 
grup de referència arreu del territori estatal, i lògicament 
també a la demarcació de Girona.

Una de les 12 plantes d’Inoxpa arreu del món.
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LC Paper 1881, paradigma de 
l’estalvi energètic

LC Paper 1881 és un altre cas d’empresa d’arrel local amb 
una forta implantació als mercats internacionals. Com 
explica aquest equilibri en un món tan globalitzat?
Les pimes i empreses familiars poden optar perfectament 
als mercats internacionals. És qüestió d’escollir el camí 
adequat per trobar el mercat exterior.

La seva empresa va resultar premiada a l’edició 2011 dels 
Premis Pulp and Paper International per la millor eficiència. 
Com valora aquesta menció?
És el resultat d’un camí que vam començar l’any 1992, quan 
vam posar en marxa la central de cogeneració. En aquell 
moment vam ser pioners i allò ens va donar coneixement 
en estalvi energètic. Amb els anys l’estalvi es va estendre a 
totes les activitats de l’empresa, i vam desenvolupar nous 
mètodes i nous processos que, a la fi, ens han fet únics en 
alguns aspectes, com ara la fabricació de tissú amb un 30% 
menys d’energia o amb un 50% menys d’aigua, en relació a 
la millor tecnologia disponible fins avui.

Aquest és un reconeixement internacional a la tasca de 
l’empresa per minimitzar l’ús dels recursos energètics, però 
com ha beneficiat el seu balanç aquesta filosofia?
De fet, els esforços que hem fet en els darrers vint anys 
han servit per fer créixer l’empresa i per mantenir-nos 
vius. L’estalvi d’energia i de matèries primeres és bàsic en el 
món de la indústria, com també ho és la productivitat. Des 
de l’any 1981, l’augment de productivitat de l’empresa ha 
estat del 1.700 %. El nostre pla estratègic de 2006 es troba 
a la meitat del seu desenvolupament. Avui facturem 0,645 
milions per treballador i a l’any 2015 hem d’arribar a 0,875 
milions, un 35% més.

Quin és el model de negoci que plantegen i per què creu 
que ha assolit l’èxit i l’excel·lència empresarial davant la 
competència?
El nostre model consisteix a desenvolupar tecnologia 
i producte amb els mitjans propis. Planifiquem la part 
d’enginyeria, fem l’obra civil, el muntatge, la posada en 
marxa i la posada a punt. Fer-ho així és molt dur i llarg 
en el temps, però és més barat i, sobretot, dóna un 
coneixement que no s’obté de cap altra manera: a la 
llarga, això permet desenvolupar productes diferents que 
els altres no són capaços de fer.

Quan i com van entendre que era necessari un lligam 
entre responsabilitat mediambiental i oportunitat de 
negoci?
Tot plegat va començar quan l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), el 1989, va exigir que la qualitat de les 
aigües residuals tinguessin els mateixos valors que en 
l’àmbit europeu. Allò ens va obligar a tancar els circuits 
d’aigua i a depurar l’aigua residual biològicament. La 
cogeneració va ser fruit de la necessitat de resoldre el 
problema econòmic de l’empresa arran de la crisi de l’any 
1992. 

La seva empresa és un exemple de bones pràctiques 
mediambientals. Què els recomanaria a aquelles 
empreses que encara no ho són?
La recomanació és que l’estalvi és la riquesa del futur. Fins 
avui el model exportat pels EUA ha estat el creixement 
a través del consum. Aquest fet ha estat possible perquè 
durant el segle XX les matèries primeres han abaixat 
un 48% el seu preu, a la vegada que ha augmentat el 

LC Paper 1881, empresa catalana ubicada 
a Besalú i dedicada a la fabricació de paper 
per a mercats d’hostaleria i per a embalatge 
d’aliments, va ser fundada el 1881 per Jean 
Grelon i Rosal. Després de més d’un segle, 
l’empresa, que compta amb 60 treballadors 
i factura més de 30 milions d’euros l’any, 
és tot un referent en l’eficiència energètica 
a nivell mundial. Ens en parla en Joan Vila, 
gerent de l’empresa. 

Joan Vila, gerent de LC Paper.
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consum. Però el pas de 1.200 milions de consumidors 
a 3.000 milions a tot el món fa que no n’hi hagi prou 
per a tothom. Per tant, les matèries primeres han 
d’augmentar de preu, cosa que farà disminuir la riquesa 
del consumidor; la conseqüència és que a més consum, 
menys riquesa: l’estalvi serà la clau.

La UE dóna cada vegada més importància a la reutilització 
dels materials. Com afecten aquestes lleis el seu sector?
La reutilització afecta a tothom, igual que l’estalvi. En 
aquests moments, estem desenvolupant un producte que 
permeti una reducció de la matèria primera i de l’energia. 
En diem “reenginyar” el producte per millorar el procés. És 
el camí que ve, fer el mateix amb menys recursos.

Actualment, en quins processos d’R+D+i estan involucrats? 
Hi tenen previstes inversions a curt termini?
Estem desenvolupant un paper per a usos hospitalaris i un 
paper tissú funcional, intel·ligent, que incorpori elements 
per a l’ús, com ara locions antibacterianes, refrescants, 
detergents o relaxants, per posar alguns exemples.

Quines perspectives de creixement tenen per als propers 
mesos i anys? Quins són els seus principals nínxols de 
mercat futur i on es localitzen?
El nostre pla estratègic ens porta a passar de fabricar 
40.000 tones, que és el que produïm enguany, a 75.000 
tones l’any 2015. Els mercats que han de fer possible 
aquest creixement són a l’exterior. El nostre producte viatja 
molt malament, per això hem de desenvolupar productes 
nous, per poder arribar més lluny. Ara mateix estem obrint 
mercat al Benelux i a Alemanya, gràcies a la intermodalitat 
de Lorry Rail, un tren de mercaderies francès que carrega 
els camions al Boló i els deixa a Luxemburg. També 
estem obrint mercats a Sud-àfrica, a tot el Mediterrani i a 
l’Amèrica central. 

Com valora la situació del mercat intern a Catalunya i a 
Espanya?
El mercat espanyol tardarà molts anys a recuperar-se. Per 
això és important que els exportadors fem de locomotora, 
i que creixem en vendes a l’exterior, cosa que facilitarà el 
creixement del mercat interior.

Planta de LS Paper a Besalú.
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Transports Porqueres 
s’implica en la RSE

Transports Porqueres, S.A., empresa dedicada 
al transport per carretera, gaudeix des de fa 
anys del servei d’actualització dels requisits legals 
mediambientals de PIMEC. Aquest servei li permet 
estar al corrent de manera continuada de qualsevol 
novetat legislativa mediambiental que l’afecti, essent 
aquest un requisit indispensable per mantenir la 
certificació ISO 14001. 
Així mateix, durant el 2011 Transports Porqueres 
va participar en el programa RSEPIME, impulsat pel 
Ministeri d’Indústria i coordinat per PIMEC, per 
ajudar les empreses a implementar pràctiques de 
Responsabilitat Social Empresarial (RSE). 
En aquest sentit, i gràcies a la diagnosi que ha dut 
a terme PIMEC, l’empresa ha pogut constatar que 
molts dels criteris fonamentals de l’RSE ja s’aplicaven 
en el si de l’organització, com ara el respecte pel 
medi ambient; la priorització en la relació amb clients 
i proveïdors afins a l’RSE; l’impuls a la comunicació i la 
participació interna, la inversió en prevenció de riscos 
laborals, o la incorporació a la plantilla de persones en 
risc d’exclusió social. 
Arran del diagnòstic de PIMEC, l’empresa està 
aprofundint en la relació amb els seus grups d’interès, 
s’ha millorat la comunicació amb els clients, s’han 

incorporat criteris de compra verda i s’estudia la 
col·laboració amb alguna entitat de caire social.
El servei d’actualització dels requisits legals de PIMEC 
permet a l’empresa, a més, mantenir informat el seu 
personal de les implicacions de la gestió ambiental en 
els seus llocs de treball, i contribueix al compliment de 
la Política Ambiental de l’empresa, que fa extensiva als 
seus clients i proveïdors.

Beneficis
Transports Porqueres es va certificar amb el Sistema 
de Gestió de Qualitat ISO 9001 l’any 1999, i amb el 
Sistema de Gestió Ambiental  ISO-14001 l’any 2003. 
Això els permet oferir un valor afegit als seus clients i, 
al mateix temps, minimitzar l’impacte mediambiental 
de la seva activitat mitjançant, entre altres, la 
planificació anual per a la renovació de la flota amb 
vehicles menys contaminants, d’acord amb la regulació 
europea vigent; la formació dels seus col·laboradors en 
matèria de conducció econòmica; el control de rutes 
mitjançant GPS; la reducció fins al màxim possible 
dels quilòmetres de buit; o la utilització, per part del 
departament de trànsit, de la geolocalització de tots els 
vehicles, amb l’objectiu de reduir costos i augmentar la 
qualitat del servei.

Transports Porqueres, una de les principals 
empreses catalanes del sector del transport 
per carretera, utilitza des de fa anys el servei 
d’actualització dels requisits legals, facilitat 
per PIMEC i que proporciona a l’empresa 
tota la informació necessària per acomplir la 
normativa mediambiental i poder mantenir, 
d’aquesta manera, la certificació ISO 14001.
Recentment, Transports Porqueres ha 
participat en el programa RSEPIME amb 
l’objectiu de fer-se un autodiagnòstic sobre el 
nivell d’implantació de mesures per poder ser 
una empresa socialment responsable.

L’empresa disposa d’una flota pròpia de vehicles.
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La nova FP: un avantatge 
per a l’empresa i l’alumne

La formació en alternança i la formació dual (que és un 
tipus específic de la primera) és un excel·lent mitjà per 
millorar la qualitat de la formació professional inicial en 
una situació d’avantatge, tant per a l’empresa com per 
a l’alumne.

L’empresa que acull alumnes en alternança simple o 
dual té la possibilitat d’incorporar una persona que 
ja ha cursat part d’un cicle formatiu, que ha realitzat 
les pràctiques obligatòries –i, per tant, ja ha estat 
en contacte amb un entorn productiu real–, que ha 
cursat la formació en prevenció de riscos laborals, 
i, a més, té la possibilitat de fer-ho amb vinculació 
laboral (contracte de treball) o no (conveni). Encara 
més, l’empresa pot acordar amb el centre educatiu 
l’adaptació del contingut de la formació a les seves 
necessitats concretes. D’aquesta forma, es potencia 
la qualitat la formació perquè millora substancialment 
el grau d’adaptació dels ensenyaments a la realitat del 
teixit productiu. I per últim, i per a nosaltres no menys 
important, es reconeix d’una manera clara i explícita 
la funció formadora que durant molts anys han 
desenvolupat les nostres empreses.

L’alumne que cursa els ensenyaments de formació 
professional en alternança simple podrà demostrar en 
un futur una experiència en un entorn productiu real 
al llarg de bona part dels seus estudis amb l’alt valor 
afegit que això suposa en el seu procés d’aprenentatge, 
cosa que sens dubte li facilitarà la tan temuda transició 
escola-treball. Si, a més, l’alumne està en un procés 
dual, no haurà de fer la totalitat d’hores del cicle 
formatiu, ja que el sistema educatiu li reconeixerà 
(convalidarà) la part de coneixements que hagi adquirit 
per mitjà de la seva experiència dins l’empresa. 

Podríem dir que aquesta forma d’organització dels 
ensenyaments es basa en una major coresponsabilitat 
de tots els agents implicats en els processos 
d’aprenentatge: els alumnes, els centres educatius i 
també les empreses, i que el seu objectiu darrer és 
altament positiu per a tots encara que requereixi, 
en un principi, més dedicació per part de tots. I aquí 
ens trobaran per a tot allò que hagin de menester, 
empreses i centres educatius, perquè PIMEC entén 
que aquesta aposta és totalment necessària per 
millorar la productivitat i competitivitat del nostre 
teixit productiu.

La recent publicació per part del Departament d’Ensenyament de la Resolució 
ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació professional en alternança en 
els ensenyaments de formació professional inicial, possibilita la relativa generalització d’una 
organització diferent dels cicles formatius de grau mitjà i superior, que fins ara s’havia fet 
de forma experimental i en experiències molt delimitades. 

“ l’empresa pot acordar amb el 
centre educatiu l’adaptació del 
contingut de la formació a les 
seves necessitats concretes ”

Lourdes Esteban 
Directora de Formació 
i Ocupació de PIMEC 
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Anuari de la pime catalana 2012

L’Anuari de la pime catalana d’enguany correspon a l’any 
2012 i ofereix informació relativa al període 2006-2010. 
El període que s’analitza amb detall en aquest Anuari 
comprèn fins l’any 2010, que és el darrer disponible amb 
dades procedents de Registre Mercantil. L’anàlisi que es fa 
dels comptes empresarials i els càlculs macroeconòmics 
referits a la pime segueixen reflectint de ple l’impacte de la 
crisi, per bé que de manera una mica més atenuada que al 
2009 quant a resultats, però de forma igualment greu pel 
que  fa a un indicador de la importància de la desaparició 
d’empreses.

L’Anuari 2012 manté la mateixa estructura que el dels 
anys precedents. En la primera part es tracta un tema 
monogràfic i una aproximació macroeconòmica a la 
contribució de la pime a l’economia catalana. En la present 
edició el monogràfic tracta l’emprenedoria, la seva situació 
a Espanya i a Catalunya a partir d’un conjunt d’indicadors 
extrets de diferents fonts, particularment el Glogal 
Entrepreneurship Monitor (GEM) corresponent a 2011, 
amb referència als principals factors que incideixen en el 
fenomen de creació d’empreses.

El segon capítol de la primera part actualitza l’anàlisi de la 
importància de la pime (en termes de nombre d’empreses 
i llocs de treball), el seu nivell de productivitat comparada i 
la seva contribució al creixement de l’economia catalana. La 
quantificació es fa tenint presents els diferents col•lectius 
que integren el nostre teixit empresarial, tant des del 
vessant de la dimensió (micro, petita i mitjana empresa), 
com des del vessant sectorial.

Les dades que s’ofereixen posen en relleu la continuació 
de l’impacte de la crisi sobre la pime, alhora que se segueix 
constatant com, malgrat tot, la pime és un puntal del teixit 
productiu català. Les pimes contribueixen amb un 51,3% 
a la generació de riquesa econòmica, i el 48,7% restant 
correspon a les grans empreses (37,2%) i al sector públic 
(11,5%). No obstant això, el pes de la pime en el conjunt 
de l’economia continua en línia descendent des de fa uns 
anys, i el 2010 no n’ha estat una excepció. 

Si centrem l’atenció només en el sector productiu 
mercantil (excloent, per tant, el sector públic), la pime 
compta al 2010 amb 500.335 empreses, de les quals 
222.292 tenen assalariats i la resta són empreses sense 
assalariats; a Catalunya les pimes donen feina al 70,8% dels 
ocupats en l’economia mercantil, contribueixen amb el 
58,0% del VAB mercantil i representen el 99,8% del total 
d’empreses de Catalunya.

L’evolució de la productivitat aparent del factor treball de 
les pimes al 2010 mostra una disminució del 0,2% respecte 
a 2009. Entre les pimes hi ha evolucions disperses: a les 
mitjanes la productivitat va augmentar un 7,6%, mentre 
que a les petites va disminuir un 8,7%. A les microempreses 
i a les empreses sense assalariats la productivitat va 
romandre pràcticament sense variació.

PIMEC ha presentat l’Anuari de la pime catalana 2012, que analitza des d’un punt de vista 
macroeconòmic la contribució de la pime a l’economia en termes d’empreses, ocupació i valor 
afegit. Es tracta d’una eina de gestió que permet als empresaris definir estratègies de futur. La 
presentació ha anat a càrrec de Josep González, president de PIMEC; Lluís Buil, sotsdirector 
general de Banc Sabadell i director de Territorials de Barcelona; i Modest Guinjoan, director del 
Departament d’Economia i Empresa de PIMEC.

Taxa d’activitat emprenedora 2011
Percentatge de població de 18 a 64 anys que en el 
moment de realitzar l’enquesta ha tingut iniciatives 
emprenedores d’entre 0 i 3,5 anys 

País TEA

Estats Units 12,3%
Austràlia  10,5%
Holanda 8,2%
Grècia 8,0%
Taiwan 7,9%
Corea N 7,8%
Txèquia 7,6%
Portugal 7,5%
Regne Unit 7,3%
Irlanda 7,3%
Noruega 6,9%
Catalunya 6,9%

País TEA

Singapur 6,6%
Suïssa  6,6%
Finlàndia 6,3%
Eau 6,2%
Espanya 5,8%
Suècia 5,8%
França 5,7%
Bèlgica 5,7%
Alemanya 5,6%
Japó 5,2%
Dinamarca 4,6%
Eslovènia 3,6%
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Anuari de la pime catalana 2012 Amb tot, la situació de crisi en les pimes es posa en 
evidència amb les dades corresponents a l’any 2010 
respecte al 2009, a través de:

•La reducció del nombre d’empreses.
•La disminució del nombre d’ocupats.
•La reducció del VAB real.

La segona part de l’Anuari té un enfocament 
microeconòmic i es desenvolupa a partir dels comptes 
anuals de 77.735 pimes amb forma societària i seu a 
Catalunya. El primer capítol d’aquesta part es dedica 
als aspectes metodològics. S’hi analitzen les diferents 
fonts d’informació existents en relació amb les pimes i 

Evolució sectorial del nombre d’empreses

Sense
assalariats Micro Petites Mitjanes Grans ToTAl PiMES

Empreses 2010
Primari  12.720 9.005 558 62 0 22.346 22.346
Indústria 12.911 17.665 5.421 1.150 183 37.329 37.147
Construcció 40.758 23.791 2.990 10,9% 17 67.853 67.836
Serveis 211.654 139.530 18.572 12,5% 649 373.656 373.007
Total 278.043 189.991 27.542 10,4% 849 501.184 500.335

Variació 
2009-2010
Primari  -8.339 6.427 385 43 0 -1.484 -1.484
Indústria -620 -1.420 -393 -101 -9 -2.543 -2.534
Construcció -3.266 -2.691 -347 -30 -10 6.343 -6.333
Serveis 75 719 -104 27 20 700 -720
Total -12.150 1.598 -458 -60 1 -11.069 -11.071

Valors absoluts

Rendibilitats i palanquejament 
de la pime catalana i Euríbor a 
un any. 2006-2010
Percentatge del RAI sobre el patrimoni net, sobre l’actiu, 
diferència i tipus d’interès

15%

12%

9%

6%

3%

0%
2006 2007 2008 2009 2010

Rendibilitat Financera
Palanquejament net

Rendibilitat Económica
Euribor a un any

s’expliquen les principals característiques de PimesDat.
En el segon capítol de la segona part es tracta l’evolució de 
les principals ràtios econòmiques i financeres de la pime 
catalana, per grandària d’empresa. A grans trets, l’evolució 
economicofinancera de les empreses durant l’any 2010 
reflecteix:

• Una certa recuperació de la rendibilitat financera, i en 
menor mesura de la rendibilitat econòmica.
• La millora de la rendibilitat financera s’explica a partir 
d’una disminució relativa dels costos financers i, en 
menor mesura, de millores en el marge.
• La productivitat del capital es manté estancada.
• Millora la competitivitat del factor treball a partir d’un 
major creixement de la productivitat per ocupat que 
de les despeses de personal per ocupat.
• Continua augmentant el pes dels recursos propis 
en l’estructura del passiu i complementàriament 
disminueix el pes de l’endeutament. 

En el tercer capítol, tot donant continuïtat als anuaris 
anteriors s’aprofundeix en l’anàlisi territorial de les principals 
magnituds econòmiques i financeres de les pimes catalanes 
agrupades per demarcacions.

Finalment, en l’annex, aquest anuari inclou també les fitxes 
que contenen els comptes anuals de les empreses de 
PimesDat agrupades en 17 sectors d’activitat econòmica 
i categoria de pime (micro, petita i mitjana), i els principals 
indicadors econòmics i financers que se’n deriven. Tal com 
s’ha fet en les darreres edicions de l’Anuari, per a cadascun 
dels indicadors s’hi ha inclòs el primer quartil, la mediana i el 
tercer quartil. 
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PIMEC proposa un règim 
sancionador per lliutar 
contra la morositat
La patronal ha dut a terme l’estudi Terminis de pagament a les 3.000 primeres empreses de 
Catalunya i comparativa amb la resta d’Espanya

El secretari general de PIMEC i portaveu de la Plataforma Multisectorial contra la 
Morositat (PMcM), Antoni Cañete, i el director d’Economia i Empresa de PIMEC, Modest 
Guinjoan, han presentat aquest estudi a la seu de la patronal. L’informe constata que 
els terminis de pagament actuals, tan dilatats, superen els marcats per la Llei contra la 
Morositat. Per això, la patronal proposa un règim de sancions i el tancament temporal de 
l’empresa en casos greus de reincidència.

De l’estudi, que analitza quines són les pràctiques 
de pagament que tenen una mostra representativa 
d’empreses de Catalunya i la resta Espanya amb una 
facturació superior a 2 milions d’euros, se’n desprèn que 
existeix una notable variabilitat de terminis en funció del 
territori, i una gran dispersió entre sectors d’activitat i 
entre empreses, segons la seva dimensió. La morositat és, 
per a les pimes, un gravíssim problema que està portant 
al tancament de moltes d’elles, tot i que compten amb 
projectes empresarials viables. Per tal d’acabar amb 
aquesta situació d’indefensió, PIMEC proposa un règim 
sancionador que vagi des dels 6.000 euros fins als 900.000, 
i el tancament temporal de l’empresa en casos greus de 
reincidència. 

Segons l’informe confeccionat per PIMEC, Espanya, amb 
108 dies de termini mitjà de pagament, és un dels països de 
la UE que pitjor paga els seus deutes, només superada per 
Grècia. Aquesta dada triplica la mitjana dels països del nord 
d’Europa (34) i duplica la dels Estats del centre d’Europa 
(46). 

A Catalunya, el període mitjà de pagament se situa en els 
96 dies, 12 per sota de la mitjana espanyola. Per províncies, 
Lleida se situa de mitjana en els 66 dies, Tarragona i Girona 
en els 76, mentre que Barcelona necessita, de mitjana, 98 
dies per eixugar els seus deutes. 

Per sectors, i en una comparativa entre el comportament 
català i l’espanyol, els índexs més alts de dilació en el 
pagament es donen a la construcció, amb una xifra mitjana 

de 262 dies a Catalunya (251 a la resta d’Espanya). A 
Catalunya, els serveis paguen millor que la indústria (78 dies 
enfront de 84), i, en canvi, a la resta d’Espanya la indústria 
paga millor (72 dies) que el conjunt del sector serveis (111 
dies).

Per volum de facturació, i segons es desprèn de les dades 
obtingudes, hi ha una certa relació inversa entre el període 
mitjà de pagament i la xifra de vendes. És a dir, com més 
gran és l’empresa, millor paga: les mitjanes (93 dies) i les 
grans (94 dies), mentre que les petites triguen més dies a 
pagar (115 dies).

Propostes de PIMEC
Amb l’objectiu de solucionar aquest problema que 
tant està afectant les pimes, fins al punt de provocar el 
tancament de moltes d’elles, la patronal ha presentat un 
conjunt de propostes davant de tots els grups polítics amb 
representació parlamentària. 

1. La lluita contra la morositat s’hauria de veure com 
un projecte de competitivitat de país. Els terminis de 
pagament actuals, tan dilatats, generen importants 
costos financers, afecten la competitivitat de les 
empreses i la seva viabilitat a mitjà i llarg termini.
2. Creació de l’Observatori de la Morositat.
3. Impuls de figures i mecanismes no coercitius, com els 
médiateurs francesos, per impedir la judicialització dels 
conflictes per motiu d’impagaments.
4. Agilització dels procediments judicials mitjançant 
la resolució de conflictes derivats de la morositat i 
l’impagament.
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5. Admissió de la compensació de crèdits fiscals, sense 
la necessitat de reconeixement formal (per exemple, 
IVA contra retencions).
6. Introducció del criteri de caixa en el pagament de 
l’IVA, davant el de meritació. 
7. Definició i aprovació d’un règim sancionador per 
incompliment que concreti els mecanismes d’aplicació 
de la Llei 15/2010. Sense això, la llei constitueix un marc 
normatiu incomplet. 

Els proveïdors d’ajuntaments i 
autonomies comencen a cobrar
El Pla de Pagament a Proveïdors, que en una primera 
fase es va destinar a finançar entitats locals i ajuntaments, 
a finals de juny va començar a fer els pagaments a tots 
els proveïdors amb factures pendents de les Comunitats 
Autònomes (CA). La segona injecció de diners es va sumar, 
així, a l’anterior fase i va permetre, en total, abonar més 
de 5 milions de factures pendents per un import superior 
als 27 mil milions d’euros a 135.000 proveïdors. Aquest 
mecanisme extraordinari de finançament gaudeix d’un 
crèdit de 35.000 milions d’euros en què participa l’Institut 
Oficial de Crèdit (ICO), en col·laboració amb 26 entitats 
financeres. Les pimes suposen dues de cada tres factures 
pendents de pagament per les CA (un 66%) i són el sector 
més afectat per la morositat.

PIMEC ha valorat molt positivament aquesta mesura 
des d’un primer moment, i ara ja ha pogut comprovar 
que ha començat a donar els seus fruits, després que el 
passat 31 de maig s’iniciés formalment el pagament dels 
deutes aprovats. El secretari general de PIMEC, Antoni 
Cañete, assenyala que aquesta operació “comportarà una 
injecció de liquiditat a l’economia real –equivalent a un 3% 
del PIB– i aportarà un creixement del 0,4% entre 2012 i 
2013, i se’n beneficiaran 135.000 empreses, directament 
o indirectament”. A més, el Govern de l’Estat espera que 
amb aquests crèdits es generin, en aquest mateix període, 
entre 100.000 i 130.000 llocs de treball. 

Hisenda rep diàriament reclamacions de proveïdors que no 
han pogut acollir-se al decret i que acumulen un important 
volum d’impagaments. Es tracta, majoritàriament, de les 
subcontractades del sector de la construcció. En aquest 
sentit, el secretari general de PIMEC reclama que un cop 
hagin cobrat tots els proveïdors de l’administració pública, 
“s’arbitri un mecanisme pel qual aquestes empreses tinguin 
l’obligació de pagar alhora els subcontractats; d’aquesta 
manera els diners fluiran fins a l’última baula de la cadena i 
l’efectivitat de la mesura tindrà un efecte en cascada real i 
definitiu”. 
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PIMEC aposta pel creixement 
de la pime amb nous projectes
En un moment d’alerta màxima per la situació econòmica, i envoltats de mesures 
d’austeritat per reconduir la situació, a PIMEC volem activar tots els mecanismes al nostre 
abast per tal de donar suport al creixement del teixit empresarial.

“Les eines i dinàmiques implementades provoquen que en 5 hores et replantegis els factors claus 
del model de negoci que condiciona el creixement de l’empresa”

Carles Ruiz  Feltrer,  
empresari, R&F Novidea Global, S.L.

Què són les “sessions 360º, estratègies per millorar i fer crèixer l’empresa”?

En aquest sentit, s’està portant a terme una àmplia gamma 
de programes, activitats i serveis per tal que les pimes 
catalanes disposin de les eines necessàries per consolidar 
i millorar la seva competitivitat: els serveis d’impuls a la 
internacionalització, el suport a la pime en l’accés al mercat 
públic, la xarxa d’assessors financers, el certificat digital i la 
facturació electrònica, el marketplace, entre altres.
Específicament, en els darrers mesos s’han iniciat dos 
programes clarament enfocats a assolir aquest objectiu. En 
primer lloc, i a través de la col·laboració amb ACC1Ó, s’han 
dut a terme més de 15 “Sessions 360º” per tot el territori 
per reflexionar sobre el model de negoci de l’empresa i 
les estratègies de creixement, amb més de 400 empresaris 
participants. Aquestes sessions dinàmiques amb consultors 
especialitzats han sacsejat els models de negoci tradicionals 

“En un moment en què les necessitats del curt termini ens ocupen més que mai, és clau no 
descuidar la definició d’estratègies d’èxit que ens permetin créixer en el futur”

David Giménez, 
director executiu de PIMEC

“Situacions com l’actual demanen que s’impulsi la transformació del model de negoci de la pime catalana, 
amb un doble objectiu: augmentar la seva productivitat i millorar la seva orientació al mercat, amb models 
de negoci diferencials i adaptats als nous condicionants de competitivitat.  Aquest és l’objectiu de les 
Sessions i el Programa 360º que aquest any busca treballar amb 1.200 empreses”

Montserrat Palet, 
directora de la Unitat de Promoció i Orientació Empresarial d’ACC1Ó

Sessió 360º a l’auditori de PIMEC.
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per aportar noves idees que condicionin amb èxit les 
estratègies de futur de les petites i mitjanes empreses 
catalanes.

Nou projecte amb la 
Diputació de Barcelona
El segon d’aquests programes, que realitzarem 
conjuntament amb la Diputació de Barcelona, consisteix a 
donar suport a 50 empreses amb un elevat potencial de 
creixement.

Durant aproximadament un any, les empreses tindran 
l’oportunitat d’accedir a més de 70 hores amb experts de 
diferents matèries que pretenen acompanyar les empreses 
seleccionades per tal que puguin abordar els seus reptes 
empresarials de creixement amb més garanties. 
Els objectius del projecte són els següents:

1. Identificar de forma conjunta amb els ens locals aquelles 
empreses amb un alt potencial de creixement futur.
2. Capacitar els empresaris pel que fa al conjunt d’eines 
necessàries per portar a terme una reflexió estratègica 
i identificar els factors claus d’èxit per al seu creixement 
empresarial.
3. Estructurar un full de ruta per al creixement de 

l’empresa i contrastar-lo amb experts amb una dilatada 
experiència en el foment del creixement de projectes 
empresarials.
4. Proporcionar eines de suport per tal que els projectes 
de creixement es puguin materialitzar.

Aquest projecte, a més de potenciar el creixement 
d’aquestes empreses, neix amb la voluntat de donar valor 
al territori, ja que la Diputació de Barcelona seleccionarà 
10 municipis candidats per aportar empreses al projecte 
i, per tant, per consolidar projectes empresarials d’èxit en 
cadascun d’aquests territoris.
“Des de la Diputació de Barcelona estem plenament 
convençuts que sumant esforços, i en col·laboració 
publicoprivada, podem oferir solucions útils i eficients a les 
empreses, com és el cas d’aquest projecte pilot”, explica 
Alejo Trullàs, coordinador de l’àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació.
Tots dos projectes, afegits a la cartera de serveis de 
suport a la competitivitat empresarial, configuren una 
ferma voluntat d’impuls al creixement del nostre teixit 
empresarial. A més, materialitzen la voluntat de PIMEC de 
treballar en col·laboració i sumant sinergies amb tots aquells 
agents que tenen l’objectiu de treballar per la millora de la 
competitivitat de la petita i mitjana empresa catalana.

Finançament Productització / Servucció

Escalabilitat

Equip Directiu Comercialització

Accés a finançament 
empresarial / projectes

Escalabilitat 
del model de negoci

Desenvolupament 
d’un producte / servei 

amb un avantatge 
competitiu real

Estructura, 
estratègia i habilitats per 
a la comercialització del 

producte / servei

Visió estratègica i 
capacitat de gestió

5 Factors claus  per al creixement de la pime
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PIMEC celebra la seva 
Assemblea General 

Josep González, president de PIMEC, ha iniciat l’Assemblea 
General de l’entitat fent un repàs a les principals activitats 
impulsades per la patronal durant el 2011 per ajudar 
les empreses davant la crisi. En aquest sentit, PIMEC ha 
incentivat i ha donat eines per a la internacionalització 
de les pimes, ha facilitat el finançament a les empreses 
gràcies a l’acord amb Avançsa de la Generalitat i a la xarxa 
d’assessors financers pròpia, s’han ampliat i modernitzat 
les aules de formació de l’entitat per tal de donar un millor 
servei a l’empresariat, i s’ha fet encara més extensiva la 
presència territorial de la patronal amb l’objectiu d’estar 
més a prop del soci i conèixer millor les seves realitats. 
D’altra banda, la patronal també ha portat a terme altres 
accions en defensa dels interessos de les pimes catalanes 
com la convocada pels representants de l’associació 
FERRMED al Parlament Europeu, amb l’objectiu de 
manifestar l’ampli consens entorn de la proposta de 
constituir un gran eix ferroviari europeu, amb Catalunya 

L’anàlisi de la memòria d’activitats, la ratificació dels comptes de l’exercici anterior, 
l’aprovació del pressupost 2012 i la presentació de les actuacions previstes per al curs 
entrant, són alguns dels principals aspectes tractats durant l’Assemblea General de PIMEC, 
que ha comptat amb la presència de Francesc Homs, secretari general de la Presidència i 
portaveu de la Generalitat.

com a eix vertebrador al territori espanyol, o la participació 
de PIMEC a la cimera estratègica, en el marc del Consell 
Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement 
(CAREC).
Un cop repassada la memòria d’activitats, el president de 
PIMEC ha presentat els resultats econòmics de l’entitat, 
aprovats per unanimitat i auditats per una consultora 
independent. El president ha reconegut la bona tasca 
de l’entitat durant el 2011 per haver assolit els objectius 
econòmics, fet que garanteix el compliment del pressupost 
previst. A més, el descens en el nombre de socis s’ha vist 
compensat per noves adhesions, fet que situa la xifra actual 
de socis en 110.000, entre individuals i col·lectius.  
El colofó a l’acte ha estat el lliurament, per part del 
portaveu de la Generalitat, de la Medalla al Reconeixement 
Empresarial a Gregorio Lalmolda, un dels pares fundadors 
de SEFES (Societat d’Estudis Financers, Econòmics i Socials, 
SA), l’any 1974, a més de la distinció de Soci d’Honor de 
PIMEC, juntament amb Joan Buscà, que va ser president de 
la Comissió Economicofiscal des del 1988. 
En la seva al·locució als guardonats, Francesc Homs ha 
volgut posar en relleu que per al Govern “la petita i mitjana 
empresa és la que en els propers anys tindrà, de debò, 
la capacitat de treure’ns col·lectivament de la crisi” i de 
generar riquesa, i ha posat de manifest el compromís del 
govern amb les pimes. 

Assistens a l’acte a l’auditori de l’entitat.

Josep González, Joan Buscà, Gregorio Lalmolda i Francesc Homs.
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ILO Oftalmologia elimina el 
paper en tots els documents 
signats pels seus pacients
L’Institut Lleida d’Oftalmologia (ILO), fundat l’any 2000 pels doctors Rafael Ferreruela i 
Andrea Sanfeliu, ha eliminat l’ús del paper en tots els seus processos de gestió interna, 
gràcies a la implementació d’un servei de recollida de signatures electròniques. Aquest pas 
ha comptat amb la participació del Departament de Noves Tecnologies de PIMEC.

Des del seu naixement, aquesta empresa lleidatana ha 
mantingut l’objectiu de donar als seus pacients la millor 
assistència oftalmològica possible, mirant d’assegurar la 
màxima qualitat i mantenint un tracte personalitzat.
Per això, ILO Oftalmologia ha dut a terme des dels inicis 
un ús intensiu de les tecnologies en la major part dels 
processos facultatius, administratius i d’arxiu. No obstant 
això, fins ara encara hi havia dos documents que per 
les seves característiques legals requerien la firma del 
pacient: l’acceptació de la gestió de les dades personals 
(LOPD) i el consentiment informat.
La digitalització del procés de recollida de signatures 

ha permès a l’empresa eradicar l’ús de documentació 
física en tots els seus processos de gestió interna. 
Aquest resultat ha estat possible gràcies a un servei 
d’enregistrament de signatures manuscrites sobre 
dispositius tàctils, que s’integren en forma de signatura 
electrònica avançada en aquests documents. 
Aquest projecte innovador s’ha dut a terme sota 
la supervisió de PIMEC i de l’Associació Catalana 
d’Entitats de la Salut (ACES), i per desenvolupar-
l’ho s’ha confiat en l’empresa catalana ValidatedID, 
enginyeria informàtica especialitzada en tecnologies 
d’identitat i seguretat digital.

Xavier Caufapé 
gerent d’ILO Oftalmologia:  

“per a nosaltres, el més important era dotar-nos d’un sistema que aportés les màximes garanties 
de seguretat i legals, i tot això en un entorn en què els firmants es trobessin còmodes.  Amb la 
posada en marxa del servei ViDSigner, tanquem el cercle d’integració de tots els procediments 
documentals, incorporant aquests documents directament a l’historial clínic electrònic del 
pacient, de manera que s’aconsegueix una millora de la productivitat i un millor servei al client”.

Andreu Bru 
director de Noves Tecnologies de PIMEC

“Participar en aquest projecte ha estat una experiència que ara podem aplicar a qualsevol 
altre sector, en què signar documents sense haver d’imprimir-los en paper representi un 
estalvi econòmic, no solament per l’estalvi directe, sinó per l’evident millora en la gestió 
dels documents arxivats”.

Santi Casas 
soci fundador de ValidatedID

“La principal dificultat del projecte ha estat «empaquetar» tota aquesta complexa tecnologia 
i oferir-la al client com un servei CLOUD. D’aquesta forma l’enregistrament del document i 
de totes les evidències tecnològiques d’identitat dels firmants i d’integritat del document es 
realitzarien en un entorn de confiança, sense possibles intervencions de les parts”.

Cas d’èxit en l’àmbit de les Noves Tecnologies:
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PIMEC a bizbarcelona

Un any més, PIMEC ha estat present a bizbarcelona, 
una fira dirigida a persones emprenedores i 
empresàries interessades a trobar les eines i solucions 
necessàries per poder iniciar, fer créixer o consolidar 
els seus negocis.
Més de 12.000 persones han visitat aquesta edició de 
la fira de l’emprenedor, que ha acollit 85 expositors 
i ha resultat tot un èxit de participació. La presència 
d’institucions i empreses que disposen i poden aportar 
solucions pràctiques i eficients a l’emprenedoria ha 
estat clau per assolir els objectius de la fira. 
PIMEC, Autònoms PIMEC, Fundació PIMEC i PIMEC 
Joves han tingut una destacada presència a bizbarcelona 
gràcies a les activitats en diversos formats que han 
portat a terme al llarg dels dos dies de celebració de la 
fira. Totes aquestes activitats han compartit un mateix 
objectiu: apropar i facilitar l’accés a la patronal de 
totes les persones emprenedores i empresàries que 
estan iniciant una activitat empresarial o bé la volen 
consolidar i fer créixer. 
Josep González, president de PIMEC, ha participat 
a Conecta VIP, un espai de bizbarcelona en què 
joves emprenedors han pogut presentar les seves 
idees i projectes a importants representats del món 
empresarial. 
Una de les activitats que més atenció i interès han 
despertat entre el públic assistent ha estat l’Speed 
Networking. Més de 500 persones han participat en 
aquesta dinàmica organitzada per PIMEC, que esdevé 
molt efectiva per incrementar la xarxa de contactes 
professionals. Aquest model d’activitat està dissenyat 

per ser pràctic, fàcil i divertit però, sobretot, permet 
establir contactes i futurs negocis.
D’altra banda, PIMEC ha comptat amb un estand 
de 64 metres quadrats que ha servit per informar i 
assessorar sobre els productes i serveis de la patronal. 
En una àrea específica d’assessorament, PIMEC ha 
participat en l’àmbit de la internacionalització i les 
oportunitats, i dels passos a seguir per ser autònom. 
Més de 400 emprenedors i empresaris s’han interessat 
per l’activitat de PIMEC i el seu suport a autònoms i 
pimes. 

“ Més de 400 emprenedors i 
empresaris s’han interessat 
per l’activitat de l’entitat”

Diferents experts de l’entitat han participat com 
a ponents en nou conferències temàtiques en què 
s’han tractat aspectes com: les licitacions públiques, 
l’ajornament tributari, la facturació electrònica, les 
xarxes socials com a eines de venda, la força de 
vendes, o els terminis de pagament.
Des de PIMEC continuem creient que és fonamental 
defensar els interessos dels autònoms i les pimes i 
estar molt a prop d’elles per acompanyar-les i ajudar-
les en tot allò que necessiten. Darrere de qualsevol 
empresa, per petita que sigui, hi ha un emprenedor, 
i darrere de qualsevol emprenedor sempre hi serà 
PIMEC per ajudar-lo.

Més de 500 persones han participat a les sessions de Speed Networking

Estand de PIMEC a la fira.
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El Palau Firal de Manresa, referent del món empresarial 
de la Catalunya Central, és l’espai on s’ubica la nova 
seu de PIMEC Catalunya Central. Segons Esteve Pintó, 
el seu president, aquest canvi respon a la necessitat 
de millorar la prestació de serveis i el suport als 

Nova seu a Catalunya Central 

PIMEC Tarragona organitza la 1a 
trobada d’Economia i Empresa 

L’objectiu d’aquesta jornada ha estat pensar, analitzar, 
replantejar i reflexionar sobre l’actual conjuntura i els reptes 
necessaris per a la supervivència de les pimes. En aquest 
sentit, Josep González, president de PIMEC, ha assenyalat 
que “davant la persistència de l’actual situació de crisi, que 
podria exhaurir la capacitat de resistència de les nostres 
empreses, cal actuar”. Per això, ha demanat als empresaris 
que “cal pensar en altres alternatives de finançament 
davant la restricció del crèdit, i apostar fortament per la 
internacionalització i la innovació”.
No obstant això, ha deixat palès que “perquè les pimes 
puguem tirar endavant, necessitem l’ajuda de tots”. En 
aquest sentit, ha reiterat que les mesures d’ajust que 
s’estan portant a terme per part dels executius espanyol i 
català han d’anar acompanyades de mesures de reactivació 
econòmica. 
Un altre dels assistents, el catedràtic d’Economia Aplicada 
de la UAB Josep Oliver, ha reclamat una resolució 
“raonable” de la crisi de l’euro per tornar al creixement 
econòmic sostingut i a la creació neta d’ocupació. 
L’economista creu que el 2014 serà l’any de la recuperació, 
però ha assegurat que aquesta vindrà condicionada per 
l’existència d’una major unitat europea en matèria fiscal, 
bancària i política, i per la reducció del dèficit intern, públic 
i privat.

Per la seva banda, el catedràtic d’Economia Aplicada 
de la URV Agustí Segarra, ha posat en valor el futur 
econòmic de les pimes tarragonines. Segarra s’ha mostrat 
convençut que en dos anys s’equilibrarà la creació i la 
destrucció d’empreses, després que entre el 2008 i el 2011 
desapareguessin 5.000 empreses a tota la demarcació.

Josep-Joquim Sendra, president de PIMEC Tarragona, 
ha deixat palesa la importància d’estar al costat de 
l’empresariat en aquests moments tan difícils. Per això, i 
davant la gran acceptació i interès que ha suscitat aquesta 
jornada entre els empresaris del Camp de Tarragona, ha 
garantit la celebració d’una 2a jornada de cara a l’any vinent. 

L’acte també ha comptat amb la presència de l’alcalde de 
Vila-seca, Josep Poblet; del president de l’autoritat portuària 
de Tarragona, Josep Andreu; del director territorial 
de Catalunya Caixa a Tarragona, Josep Mª González; 
del director de la Càtedra URV-Empresa i president 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Tarragona, 
Pere Segarra; i de la degana de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, 
Glòria Barberà.

Una vuitantena de representants del món empresarial del Camp de Tarragona s’han donat 
cita a Vila-seca, al Tarragonès, amb motiu de la 1a trobada d’Economia i Empresa, sota el 
títol “Tenim futur els empresaris? Què hem de fer? Parlem clar!”. 

associats, guanyar en proximitat amb altres estaments 
organitzatius empresarials del territori amb l’objectiu 
de crear sinergies i, alhora, esdevenir part activa de la 
promoció econòmica del territori.  

Josep-Joaquim Sendra i Josep González.
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Sopant amb Bernard Meunier, 
director general de Nestlé

El director general ha explicat les principals polítiques 
d’actuació de Nestlé, deixant palès que, malgrat ser una 
gran multinacional, l’adaptació a cada un dels territoris 
on són presents és clau en el seu èxit, així com la 
multiculturalitat de tots els equips professionals a cada una 
de les zones on tenen implantació. 

Un total de 20 empresaris de PIMEC Joves han pogut compartir un sopar amb Bernard Meunier, 
director general de Nestlé Iberia, amb l’objectiu de conversar i preguntar sobre qualsevol tema 
relacionat amb Nestlé i les seves maneres de gestionar i actuar en l’àmbit empresarial. 

Meunier ha manifestat la seva admiració per les persones 
emprenedores, i ha remarcat la seva necessitat de fer virar 
la contractació i la mentalitat dels treballadors de Nestlé 
cap a professionals “intraemprenedors”. 
L’empresari ha destacat la productivitat de les fàbriques de 
Nestlé aquí a Espanya en relació a moltes altres del grup, 
explicant que si les coses es fan bé, a Espanya es pot ser tan 
productiu com als països més avançats.
Malgrat que les circumstàncies de les pimes i d’una gran 
multinacional són completament diferents, hi ha certes 
polítiques d’una empresa com Nestlé que la fan única 
però que poden servir de lliçó per a qualsevol perfil 
d’empresa. Una d’elles és la identificació dels treballadors 
amb l’empresa, el tracte que se’ls dóna, i la importància 
que això té en l’èxit d’una organització, començant per la 
transparència i la comunicació interna com a eixos per al 
bon funcionament de l’equip professional de Nestlé.

PIMEC Joves

ASSOCAP es reinventa

Aquesta associació va néixer per donar resposta a la 
normativa del Certificat d’Aptitud Professional (CAP), 
aprovada pel Reial Decret 1032/2007, amb l’objectiu 
d’habilitar els conductors en l’àmbit del transport de 
viatgers i mercaderies. Després d’uns anys de treball 
conjunt i d’intercanvi d’experiències, aquest col·lectiu 
compta amb un elevat grau de confiança i solidesa que li 
permet fer un pas endavant i apostar per un nou projecte. 
La nova etapa de l’associació té dos eixos principals: 
•En primer lloc, estructurar una oferta de serveis atractiva 
per als diferents associats, aplicant noves tecnologies i 
buscant la diferenciació de la competència. 

L’Associació del CAP de Catalunya (ASSOCAP), que dóna resposta a les necessitats 
formatives del sector del transport per carretera, obre una nova etapa en la seva 
consolidada història. L’associació posa en marxa un ambiciós projecte estratègic amb la 
clara voluntat de potenciar els serveis dels seus membres.  

Socis Col·lectius

•En segon lloc, redissenyar l’actual oferta comercial, 
evolucionant cap al servei a l’empresa i definint una oferta 
de formació innovadora en temes de mobilitat sostenible i 
seguretat vial. 
L’objectiu és ajudar l’empresa a reduir costos, de manera 
que sigui més eficient en els seus desplaçaments i redueixi 
el consum de carburant i l’emissió de CO2.
ASSOCAP treballa per ser el referent del sector de la 
formació en logística i transport. Amb aquesta finalitat, es 
proposa ampliar el seu mercat objectiu inicial per tal de 
cobrir les necessitats de formació de les empreses amb 
flotes de transport, comercials o de servei tècnic.

Miquel Camps i Bernard Meunier.
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PIMEC i la UAB 
signen un acord per 
enfortir la iniciativa 
emprenedora

Josep González, president de PIMEC, i Ana Ripoll, rectora 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el 
moment de la signatura, han ratificat aquest conveni que té 
com a objectiu la creació d’un espai comú on la comunitat 
acadèmica i la comunitat empresarial puguin generar 
iniciatives conjuntes orientades a millorar la competitivitat 
del teixit productiu català i, alhora, fomentar la iniciativa 

L’acord vol contribuir a millorar la 
competitivitat de l’empresa catalana i, alhora, 
impulsar l’emprenedoria entre els estudiants 
i investigadors, en un moment especialment 
delicat per a l’economia al nostre país

emprenedora i la responsabilitat social dels estudiants i futurs 
empresaris.
En l’àmbit acadèmic, aquest acord, que serà desenvolupat per 
l’actual rector, Ferran Sancho, permet crear l’oferta formativa 
necessària per impulsar noves oportunitats de negoci i 
l’activitat emprenedora en tots els àmbits del coneixement. 
En l’àmbit empresarial, l’acord millorarà la posició 
competitiva del sector productiu català, i facilitarà l’accés a la 
internacionalització de les pimes. En l’àmbit social, el conveni 
ajudarà a difondre els valors implícits a l’actitud emprenedora.
Josep González ha deixat palès que l’acord és “un pas 
endavant decidit, que serà molt útil, ja que ajudarà les pimes 
catalanes a obtenir el valor afegit que els és indispensable 
per competir i ser rendibles. D’aquesta manera, universitat i 
empresa s’alien per permetre al país sortir reforçat de la crisi”.   

PIMEC col·laborarà amb l’editorial 
SANTILLANA per introduir els valors 
emprenedors a l’escola

L’executiu català, artífex de l’aprovació, el passat 24 de maig 
de 2012, del Decret 51/212 d’ordenació de l’ensenyament, 
assegura que la nova assignatura té la finalitat de 
“desenvolupar les capacitats, competències i actituds” de 
l’alumnat per afavorir-ne la inserció laboral futura. 
Aquesta decisió ha portat Santillana a crear un manual que 
desenvolupa el programa de l’assignatura Emprenedoria, 
en què PIMEC col·labora, perquè a partir de 3r 
d’ESO l’alumne sigui capaç de decidir i construir el seu 
propi itinerari formatiu, desenvolupi la seva iniciativa 
emprenedora i adquireixi capacitat per planificar un 
projecte empresarial. 
En aquest sentit, Antoni Cañete, secretari general de 
PIMEC, ha afirmat que aquest acord “és un pas més per 

La patronal col· laborarà amb l’editorial Santillana en la difusió del material educatiu de la 
futura assignatura d’”Emprenedoria”, que té com a objectiu afavorir la formació del caràcter 
emprenedor dels estudiants d’Educació secundària obligatòria de Catalunya

apropar el món educatiu i l’empresarial, amb l’objectiu de 
recuperar el tradicional esperit emprenedor català”.  

Josep González i Ana Ripoll.

Antoni Cañete i Antonio José Brandi Fernández.
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El comerç català, unit en 
contra de l’ampliació dels 
horaris comercials

Ens trobem en un escenari inestable i de gravetat. Per una 
banda, la caiguda del consum, que es manté durant mesos 
i mesos, qüestiona la viabilitat d’un nombre creixent de 
comerços; per l’altra, el Govern central ja ha anunciat la 
seva proposta d’ampliar encara més els horaris comercials. 
PIMEC Comerç sempre ha mostrat una posició clara 
i ferma davant de qualsevol modificació dels horaris 
comercials, ja que representa un atac a les realitats socials 
concretes de Catalunya. La nostra realitat comercial es 
defineix pel territori, l’economia i les necessitats dels clients 
i els comerciants. Alejandro Goñi, president de PIMEC 
Comerç, assenyala que “concretament la societat catalana 
té una manera de ser i uns costums que permeten un 
equilibri entre els petits i mitjans comerciants i les grans 
cadenes, i si es du a terme aquesta desregulació el comerç 
de proximitat, tan arrelat a Catalunya, es veurà greument 
afectat”. 

Desregulació dels horaris 
comercials
El passat 2 de juliol, el Ministeri d’Economia i Competitivitat 
va anunciar la seva voluntat de modificar els horaris 
comercials mitjançant un decret llei. Aquesta futura 
normativa, entre altres mesures, pretén ampliar el nombre 
de diumenges i festius d’obertura comercial, passant dels 
8 actuals a 10, a partir de l’1 de gener de 2013. D’altra 
banda, el nombre d’hores d’obertura comercials en dies 
laborables passaria de 72 a 90 hores setmanals i s’eliminaria 

PIMEC Comerç signa el Manifest sectorial al Parlament de Catalunya

la restricció de 12 hores màximes en els festius autoritzats. 
A més, en l’àmbit de la regulació de les zones de gran 
afluència turística, les Comunitats Autònomes hauran de 
declarar aquestes zones en els municipis que tinguin més 
de 200.000 habitants i una elevada ocupació hotelera o que 
comptin amb un nombre elevat de passatgers en creuers 
turístics. Tenint present això, Barcelona seria la primera 
ciutat que comptaria amb una zona on hi hauria llibertat 
total pel que fa a horaris comercials. 

Manifest sectorial
Si s’aprova aquest decret llei s’atacarà el model de 
comerç català, a més d’envair competències pròpies de la 
Generalitat de Catalunya. Per això, el comerç català ha fet 
front comú. PIMEC Comerç, juntament amb la resta de 
patronals del comerç català, la Confederació de Comerç 
de Catalunya, la CEDAC, la COCAM i l’ABC i els sindicats 
CCOO Catalunya i UGT Catalunya, han signat un manifest 
sectorial en contra de l’ampliació dels horaris comercials. 
El Parlament de Catalunya ha estat l’escenari on s’ha portat 
a terme la signatura d’aquest manifest que s’ha lliurat al 
president de la Generalitat, Artur Mas, a la presidenta 
del Parlament, Núria de Gispert, al conseller d’Empresa 
i Ocupació, Francesc Xavier Mena, al director general 
de Comerç, Josep Ma Recasens, i als diferents grups 
parlamentaris. El Govern català i la major part dels grups 
parlamentaris han expressat tot el seu suport a aquest 
manifest i han agraït als comerciants aquesta mostra d’unió 
i rapidesa en la reacció. 

Els sigants del manifest amb el president de la Generalitat al Parlament.

Signatura del manifest sectorial. 
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unes administracions molt castigades a nivell de recursos. 
PIMEC i la Fundació PIMEC tenen una gran solidesa perquè 
depenen relativament poc de les subvencions i programes 
de les administracions espanyoles.
Jo tinc el ferm propòsit de treballar amb afany i dedicació 
per reforçar l’accés als programes de la Unió Europea que 
puguin beneficiar els projectes de la Fundació PIMEC. Hi 
ha recursos importants i, a vegades, tinc la impressió que 
al nostre país no els acabem d’aprofitar. I això, ara més que 
mai, no ens ho podem permetre.
D’altra banda, la Fundació PIMEC és un referent bastant 
inèdit a nivell europeu. Això ho hem d’explicar, de difondre 
i, per què no, treballar amb altres patronals europees, i 
ajudar a estendre el model. Crec que això pot contribuir 
a ampliar l’horitzó laboral/empresarial dels nostres petits i 
mitjans empresaris. Finalment, crec que hem de consolidar 
Barcelona i Catalunya com a capital i líder mediterrània, 
respectivament, també en aquest terreny. 

Com creu que l’empresariat pot ajudar la Fundació?
El més important és que l’empresariat sigui conscient que 
la Fundació és una eina, un servei tan útil per a les pimes 
com ho poden ser altres serveis que PIMEC presta als 
seus socis. Personalment, tinc la impressió que aquesta 
percepció es va estenent en un nombre creixent de 
pimes, com ens traslladen alguns dels nostres associats.
A partir d’aquí, les fórmules i mecanismes per ajudar la 
Fundació poden ser molt diversos i adaptats a les possibili-
tats de cada soci. És obvi que la Fundació necessita diners; 
per tant, qualsevol ajut d’aquesta naturalesa és benvingut, 
com ha passat d’una forma molt destacada en els darrers 
sopars anuals de PIMEC, en els quals s’emmarquen els 
Premis Pimes, en què moltes empreses han apadrinat 
taules per ajudar la Fundació.
Però, alhora, les empreses poden oferir feina, formació, 
obrir nous horitzons professionals a empresaris que s’han 
quedat sense feina. Insisteixo, si les pimes ho veuen com 
un servei útil, de ben segur que s’implicaran en la nostra 
tasca.

El patronat de la Fundació PIMEC ha designat Joaquim 
Llimona nou president de l’entitat, substituint en el 
càrrec Josep Lluís Francesch, que passa a ser president 
d’Honor. Joaquim Llimona, director de Relacions 
Internacionals i Cooperació a l’Ajuntament de Barcelona, 
té una dilatada trajectòria en el món empresarial i en 
l’àmbit de l’administració pública. Fundador de l’Agència 
Catalana de Cooperació, la seva sensibilitat social el va 
dur a posar en marxa la política catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, i a aprovar, sota el seu mandat, la 
llei catalana de Cooperació i el primer Pla Director de 
Cooperació. A més, Joaquim Llimona és president de la 
Comissió internacional de PIMEC i membre de la junta 
directiva de l’entitat. Entrevistem el nou president per tal 
que ens expliqui els seus projectes i reptes en aquesta nova 
etapa al capdavant de la Fundació PIMEC. 

Què l’ha motivat a acceptar el càrrec de president de la 
Fundació PIMEC?
En primer lloc, la finalitat de la Fundació PIMEC. Crec 
que distingeix la patronal el fet de crear un instrument 
per ajudar els petits i mitjans empresaris que passen per 
situacions de dificultat, sovint molt dures, que van més enllà 
de l’empresa. Es tracta d’una ajuda que sobretot inclou la 
perspectiva de la seva reincorporació al món de l’empresa 
i, per tant, els dóna un horitzó. L’encert d’aquesta iniciativa 
queda reforçat per la situació de crisi que estem patint. Per 
tant, que et demanin participar en aquest projecte és un 
honor i un repte. Després, hi ha l’admiració pel treball fet 
per la Fundació en els seus cinc anys d’existència, amb Josep 
Lluís Francesch al capdavant, que ha fet una feina consistent 
i de gran qualitat. Estic molt content que hagi acceptat la 
presidència d’honor de la Fundació PIMEC, perquè vol dir 
que seguirem comptant amb ell.

Donada la seva experiència en el món internacional i 
de cooperació, quines aportacions creu que pot fer a la 
Fundació PIMEC?
El nostre país està passant per un moment difícil, amb 




