REVISTA DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA

PIMEC DISTINGEIX LES
MILLORS INICIATIVES
EMPRESARIALS
AL CAMP NOU
La patronal demana en la 35a edició dels
Premis Pimes un diàleg sincer que permeti
consensos davant la presència dels presidents
Pedro Sánchez i Pere Aragonès
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Aprèn dels
millors professionals.
QUAN VULGUIS
ON VULGUIS
I AMB TARIFA PLANA!
La plataforma de cursos líder
en streaming centrada en
l’aprenentatge digital.
Gaudeix de més de 100 cursos formatius,
amb nous continguts cada setmana i una
tarifa plana, única per a socis de PIMEC.

Preu exclusiu per a socis!
Des de 8€/mes

EDITORIAL
Aquest 2022 l’activisme empresarial està tornant a recórrer Catalunya a través d’un
nou tour i la celebració d’actes d’activisme empresarial sota el títol “Reactivem-nos”,
els quals tenen l’objectiu principal de compartir les inquietuds i les necessitats de les
pimes i de les persones autònomes. Amb això, des de PIMEC definim les prioritats i les
estratègies de la patronal per als propers anys i dissenyem les mesures i les accions que
traslladem i reclamem als diferents governs i als poders legislatius.
La interlocució amb les diferents administracions públiques i autoritats per representar
la veu de les pimes i els autònoms forma part del nostre dia a dia. Així ho hem fet en
nombroses ocasions, una de les més recents d’elles al Camp Nou durant la celebració
de la 35a edició dels Premis Pimes, on vam demanar un diàleg sincer que permeti compromisos davant la presència dels presidents Pedro Sánchez i Pere Aragonès.
En aquesta edició de la revista, podreu llegir alguns dels temes que ens traslladen els
empresaris i empresàries d’arreu del territori català, com per exemple les novetats de la
reforma laboral o l’encariment del preu de l’energia. En aquestes pàgines també abordarem la digitalització de les pimes a través del programa KIT Digital, les necessitats
dels polígons industrials de Catalunya, els plans d’igualtat i altres accions alineades als
ODS de l’Agenda 2030 de l’ONU, entre moltes altres temàtiques d’interès econòmic i
empresarial.
Vull destacar novament la importància que els empresaris i les empresàries, així com les
persones autònomes, s’impliquin en allò que afecta els seus sectors i territoris, tot sent
partícips d’aquest activisme empresarial, ja que només així aconseguirem situar les pimes al pont de comandament de la nostra economia i de les normatives justes i equitatives a l’hora de competir en igualtat de condicions respecte de les grans companyies.
Des de PIMEC volem que les pimes siguin allà on es prenen les decisions que els afecten
per garantir que es legisli pensant primer en els més petits. Només junts aconseguirem
trobar i portar a terme les solucions per superar les diferents crisis a les quals estem
fent front, així com propiciar el creixement empresarial, tot contribuint a la reactivació
econòmica del conjunt del país.
Aprofitem les oportunitats que s’obren en aquest canvi d’era que vivim, en la qual serà
necessària una mirada d’un capitalisme més inclusiu, en què la columna vertebral serà
la gestió de la productivitat, la competitivitat, el creixement i la viabilitat.

Antoni Cañete
President de PIMEC

CUPONS A LA
INTERNACIONALITZACIÓ
T'ACOMPANYEM PER IMPULSAR
LA INTERNACIONALITZACIÓ
DE LA TEVA EMPRESA
Subvencions del 100%
per a la internacionalització
La subvenció dels Cupons a la Internacionalització és un
ajut que permet subcontractar proveïdors experts en
internacionalització acreditats per ACCIÓ.
Des del departament Internacional de PIMEC
t’ajudem a tramitar aquesta subvenció!
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Menys IVA és igual a
MÉS SALUT

L’activitat física és un bé essencial per qualsevol societat culta i saludable.
Aquesta és una evidència que dubto que a aquestes alçades algú s’atreveixi a
discutir, ja que són molts els estudis que així ho confirmen.
Durant la pandèmia han estat múltiples els estudis que demostren que les
persones actives tenen una major cobertura contra els efectes de la malaltia
provocada pel coronavirus. Però més enllà d’això, el sedentarisme és el quart
factor de mortalitat mundial, fet pel qual no és estrany que el Congrés dels
Diputats va aprovar l’activitat física com a activitat essencial dins la Comissió
de Cultura i Esport.

“No entenem ni compartim
l’argument preventiu que les
empreses no traslladaran la
reducció del tipus al preu"

Quan l’IVA va incrementar del 8% al 21% el 2012, moltes persones van abandonar la seva vinculació amb el seu centre esportiu i van abandonar també la
pràctica d’activitat física. Tanmateix, si l’IVA es redueix això tindrà un impacte
en la societat que ha de contribuir a que moltes més persones s’incorporin a
la pràctica d’activitat física saludable, segura i regular. A més, la reducció de
l’IVA també tindria efectes sobre les empreses vinculades al sector de l’activitat física i fitness, generant més ocupació i més volum de negoci.
Per això, i amb l’objectiu que la majoria de la població es beneficiï dels efectes
positius de la pràctica esportiva, és necessari potenciar polítiques de foment
de la pràctica d’activitat física i esportiva, també des de la política fiscal, ja
que menys IVA és igual a més salut econòmica i per a les persones, que és la
més important.
Ens sembla un argument feble a l’hora de prendre una decisió tan rellevant
que s’ha d’analitzar des de la perspectiva de l’increment de la pràctica esportiva i de la salut de les empreses del sector, però també incorporant la
perspectiva de l’estalvi en els pressupostos públics.
En definitiva, cal la reducció del tipus d’IVA de forma urgent per a la reactivació
d’un sector tan afectat per la pandèmia i les restriccions que se n’han derivat. Les empreses del món esportiu volem un IVA reduït del 10%, d’aplicació
general, i una exempció d’IVA o IVA súper reduït (4%), aplicable a l’activitat
física prescrita per facultatius mèdics, doncs l’IVA que s’aplica a l’activitat física
i esportiva, no és exclusivament una qüestió de fiscalitat, estem davant d’un
assumpte de salut pública, de creació de llocs de treball i de creació de riquesa.

August Tarragó
President de PIMEC Esport
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PROTEGEIX
LA TEVA
EMPRESA
Assegurar les teves operacions comercials
pren cada dia més importància donada la
inestabilitat econòmica global, l’increment
de la morositat i la fràgil situació financera
del teixit empresarial.
Et presentem l’assegurança de crèdit que et permetrà operar amb garanties:
• Disposar de la informació del risc del teu client
• Assegurar el capital de les teves vendes
• Obtenir una solució contra els impagaments

CALCULA ONLINE LA PRIMA
DE L’ASSEGURANÇA
93 496 45 00

mediacioassegurances@pimec.org
pimecassegurances.org

*PIMEC MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES” és un servei ofert a través de “PIMEC”, i és operat per PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.,La Confederació
Empresarial “PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA” (“PIMEC”), actua com a col·laborador extern de PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.,
NIF B–63.832570, inscrita al Registre de Mediadors de la DGSFP, número de registre J-2.495. Pòlissa de RC i capacitat financera d’acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.
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PIMEC
DISTINGEIX
LES MILLORS
INICIATIVES
EMPRESARIALS
desenvolupades
a Catalunya el
2021
El Camp Nou acull la 35a edició dels
guardons, en què la patronal demana a les
autoritats presents un diàleg sincer que
permeti arribar a consensos i compromisos
i una reforma de l’Administració, per tal que
sigui més eficaç i eficient
La 35a edició dels Premis Pimes ha distingit
recentment les millors iniciatives empresarials desenvolupades a Catalunya l’any 2021
en diferents àmbits, tot coincidint amb el Dia
Nacional de l’Empresa a Catalunya i el Dia
de les MIPIMES de les Nacions Unides, el 27
de juny.
En el marc d’una cerimònia que ha tingut
lloc al Camp Nou, la patronal ha organitzat
PIMECNEWS 64 | JUNY 2022

un sopar de caràcter solidari, que un any
més destinarà íntegrament els ingressos obtinguts a apadrinar el programa emppersona d’ajut a la segona oportunitat que duu a
terme la Fundació PIMEC.
A l’inici de l’acte, el president de PIMEC,
Antoni Cañete, ha demanat “un diàleg
sincer que ens permeti arribar a consensos
i compromisos; no tancarem la transició de-

mocràtica del nostre país fins que les pimes
no estiguin presents al diàleg social estatal”,
ha afegit abans de dirigir-se al públic i a les
autoritats assistents per dir que “són necessaris canvis estructurals, tot proposant que la
columna vertebral de totes les decisions que
es prenguin en l’àmbit polític, empresarial i
econòmic es basin en la productivitat”. Seguidament, ha defensat que “no serà possible liderar i portar a terme aquests canvis
sense una veritable i profunda reforma de
l’administració pública, que s’haurà de dur a
terme amb valentia, lideratge i compromís. I
sense fer d’aquest debat un debat polític”.
En el seu discurs, el president del Govern
espanyol, Pedro Sánchez, ha fet referència
als problemes externs que posen en risc la
democràcia, com la guerra d’Ucraïna: “Entenc que les pimes estan preocupades per
les seves conseqüències; l’evolució del preu
del gas té molt a veure amb aquest conflicte,
però també hem de fer front al repte climàtic”. A més, considera que “el més impor-

Rècord de solidaritat
amb el suport de més
de 1.400 persones
empresàries i
autònomes i 40 taules
solidàries per diferents
empreses i entitats

oportunitats amb un potencial extraordinari”. “Avui visualitzem referents i, també,
valors compartits, amb un compromís amb
els reptes socials a Catalunya com a terra
d’oportunitats”, ha afirmat. Així mateix, ha
reconegut que “cal una reindustrialització,
facilitant l’emprenedoria i posant en valor
els nostres punts forts”, i ha conclòs la seva
intervenció assenyalant que “les nostres
empreses tenen el potencial per liderar un
creixement econòmic” i que, per aconseguir-ho, “és imprescindible el compliment
de compromisos, com les execucions pressupostàries amb un mecanisme de garanties
per millorar qüestions com les infraestructures i l’impuls de projectes estratègics”.

tant és ser conscients de l’espai al qual pertanyem i caminar cap a un enfortiment de la
UE i del seu projecte comú”, i ha manifestat
que, per molt dures que siguin les crisis, “cal
seguir apostant per fer transformacions inclusives, també des de la col·laboració publicoprivada”.

Per la seva banda, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha
afirmat que, “després de dos anys de pandèmia, PIMEC recupera per la porta gran
els Premis Pimes, on veiem quin és el batec
econòmic del país: les empreses que treballen per crear nous mercats i generar noves

D’altra banda, l’alcaldessa de Barcelona Ada
Colau, s’ha mostrat orgullosa que a Barcelona “les pimes són un actiu imprescindible,
un motor econòmic clau i una palanca del
progrés social”, ja que sostenen l’economia
i l’ocupació i representen l’esperit de la Barcelona pròspera i competitiva. A continuació, ha dit que entre tots, entitats socials i
governs, “impulsem un model de ciutat per
millorar qüestions com la qualitat mediambiental, la igualtat, una ocupació de qualitat
o la creació de start-ups”, enfortint el teixit
productiu amb accions sostenibles i respectuoses amb el model de ciutat que necessitem. “No hi ha canvi sense les pimes i els autònoms, sou els agents del canvi sostenible i
de futur per fer de Barcelona la millor ciutat
per emprendre i crear negocis”, ha matisat.
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Empar Moliner

Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa (FEDCAT)

Assoc. de Professionals de l’Audiovisual (APAC)

BEMYSWIM

La Vostra Llar Residencial

INGROUP

RECONEIXEMENTS d
Reconeixement a les Persones
Autònomes
EMPAR MOLINER
Autònoma, escriptora i periodista. Autora de diferents llibres i relats en català,
rep aquest guardó per la seva tasca com
a persona autònoma, sent un clar referent de dona emprenedora i un cas d’èxit
dins el col·lectiu.

Reconeixement a l’Associacionisme
Empresarial
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
(APAC)
Rep aquesta distinció pel seu compromís
en la millora de la competitivitat del sector
en escenaris altament complexos, afrontant una transformació de les relacions
laborals i oferint serveis de valor afegit.

Premi Fundació PIMEC a la Segona
Oportunitat
BEMYSWIM
Pime que es dedica a la comercialització al
detall de peces de bany sostenibles, rep el
guardó per crear un projecte empresarial
que ha crescut de forma significativa en
poc temps, servint d’exemple a altres empreses que afronten obstacles i dificultats.

Reconeixement al Comerç
FEDERACIÓ CATALANA DE
PERRUQUERIA I BELLESA (FEDCAT)
Rep el guardó pel seu esforç i capacitat
d’adaptació, ja que tot i les dificultats per
accedir a les mesures d’ajut per part de
l’Administració Pública amb motiu de la
pandèmia, s’ha mantingut resilient com
a servei essencial.

Reconeixements MIPIME amb Valors
LA VOSTRA LLAR RESIDENCIAL
Grup de residències geriàtriques, rep aquest
reconeixement per la seva tasca social en un
context difícil i per la integració dels ODS en
la seva activitat. Papelmatic, empresa familiar que desenvolupa solucions per a la higiene, ha estat premiada per haver estat capaç
d’avançar en un model de sostenibilitat on la
Responsabilitat Social Empresarial està esdevenint una eina de gestió estratègica.

Premi PIMEC Joves
INGROUP
Grup empresarial conformat per companyies del sector tecnològic dins un projecte d’emprenedoria i de col·laboració
publicoprivada, ha estat reconegut per
crear solucions tecnològiques aportant
valor afegit mitjançant la innovació, la reducció de costos i la digitalització, entre
altres qüestions.
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TRIOPS

MÜN FERMENTS

Premis

PIMES
35a edició · 2022

Els premis de les micro, petites, mit
j anes
empreses i les persones
autònomes

YERSE

SORBOS

IBERSPA

de la 35a edició
Premi a la Qualitat Lingüística
empresaria
TRIOPS
Aquest gimnàs ha estat premiat per la
seva aposta decidida per l'ús de la llengua
catalana en el seu projecte de promoció
de l'activitat física i l'estil de vida saludable a través d'una plataforma online.

Premi a la MIPIME més competitiva –
Categoria Microempresa
MŪN FERMENTS
Es dedica a l’elaboració artesanal de te
fermentat kombutxa i, tot i la crisi, la
demanda dels seus productes ha augmentat. Ha estat premiada per la seva
capacitat de desenvolupar la seva competitivitat i productivitat en moments de
crisi global.

Premi Diplocat a la Projecció
Empresarial Catalana
YERSE
Empresa familiar del sector tèxtil amb un
compromís de responsabilitat amb l’entorn social i natural. Rep el guardó per la
seva capacitat d’innovar sense perdre els
seus referents i els seus valors d’empresa.

Premi a la MIPIME més competitiva –
Categoria Petita Empresa
SORBOS
Dedicada a l’elaboració de palletes comestibles i biodegradables amb el propòsit d’erradicar les de plàstic d’un sol
ús, rep el guardó pel creixement que ha
experimentat i per la seva aposta a l’hora
de reduir aquest tipus de residus.

Premi a la MIPIME més competitiva –
Categoria Mitjana Empresa
IBERSPA
Dedicada al disseny i fabricació de spas,
ha fet front a les conseqüències d’un incendi el 2019, incrementant la producció, obrint nous segments de mercat i
començant a exportar. El premi reconeix
l’exitosa gestió d’aquesta crisi en plena
pandèmia.

Recupera el vídeo
de la cerimònia ↗

Visita el Flikr de
PIMEC per veure
totes les fotos ↗
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ELS BARCELONA
DRAGONS vol ser
‘La Masia’ del
futbol americà
L’equip espanyol d’aquesta disciplina esportiva, que juga a l’Estadi
Municipal de Reus, obre una acadèmia per formar jugadors nacionals
d’èxit i “fer-los créixer tant esportivament com acadèmicament perquè
puguin assolir beques universitàries als Estats Units i Mèxic”

Si ara fa just un any s’anunciava la tornada de l’equip de futbol americà Barcelona
Dragons després de 30 anys d’absència,
ara la notícia és que han creat la primera
acadèmia d’Espanya que entrenarà joves
d'entre 15 i 18 anys, amb l'objectiu de
consolidar la figura de l'estudiant-atleta.
PIMECNEWS 64 | JUNY 2022

El general manager dels Barcelona Dragons, Bart Iaccarino, ha parlat de "crear
petits Dragons per al futur", per tal de
consolidar una base d’esportistes que pugui donar continuïtat a la pràctica d’aquest
esport amb un planter de jugadors nacionals. La iniciativa suposa la consolidació

del projecte de recuperació dels Barcelona
Dragons, franquícia de futbol americà que
després d’una etapa interrompuda de 18
anys va tornar l’any passat a Catalunya, en
concret a l’Estadi Municipal de Reus (Tarragona).

però sense oblidar la part acadèmica que
tot jove necessita per projectar-se professionalment i personalment. En resum, un
curs escolar en què els alumnes podran
practicar futbol americà als camps de
les instal·lacions de l'Estadi Municipal de
Reus, estudiar a l'Escola Internacional del
Camp (EIC) –un centre amb presència a
50 països que també els prepararà cursant el Batxillerat Internacional per obtenir beques i poder anar als Estats Units
o Mèxic a continuar l’ensenyament superior– i viure als apartaments de Pierre&Vacances. El projecte dels Barcelona Dragons s’ha creat a semblança de l’escola
que la National Football League (NFL) té
a Londres.
Lluny queda la primera dècada dels noranta del segle passat, quan el reconegut
empresari barceloní Josep Maria Figueras –durant molts anys president de la
Cambra de Comerç de Barcelona i Fira
de Barcelona– va convertir el seu somni
en realitat: fer arribar el futbol americà
a Catalunya, i el març de 1991 els Barcelona Dragons, amb jugadors internacionals, feien el seu debut a la World
League of American Football amb una
victòria a l'Estadi Lluís Companys, a Montjuïc. El somni va durar fins al 2003, amb
la participació dels Barcelona Dragons a
la lliga internacional, en què participaven
set equips nord-americans (sis dels Estats
Units i un del Canadà) i tres europeus
(London Monarchs i Frankfurt Galaxy, a
més dels Dragons).
Però això és història. Ara els Barcelona Dragons porten ja una temporada a ple rendiment, i són l'única franquícia a l'Estat espanyol que forma part de la nova European
League of Football i l'únic equip de la nova
competició continental de futbol americà.
La diferència bàsica: ara el 70% de la plantilla de 36 jugadors són nacionals. “Aquest
any seguim tenint l'opció de tenir 4 jugadors com a Import Americà i altres 8 jugadors que compten com a Import Europeu”.

Són l'única franquícia
a Espanya que forma
part de la nova
European League of
Football i l'únic equip
de la nova competició
continental de futbol
americà

“Pensem que el soroll que vam fer l'any
passat durant la primera temporada ha
servit perquè la gent sàpiga de nosaltres
i tingui interès per estar al nostre costat,
i hem despertat força interès, la veritat”,
explica Bart Iaccarino. D’aquí el repte de
continuar “construint esportistes d’elit”
en futbol americà, i què millor que fer-ho
també a casa?

En la nova etapa, els Barcelona Dragons
ja estan preparant la seva segona temporada de l’European League of Football,
amb el debut a Stuttgart, el 5 de juny,
contra l’Stuttgart Surge. Les renovacions
de jugadors i el fixatge d’altres figures
farà que “l'afició s'animi encara més i
acudeixi a l'estadi per donar-nos suport”,
manifesta el seu general manager. Bart
Iaccarino concreta que el 95% dels seguidors són aficionats locals que van a l’estadi de Reus per seguir la lliga i que els
espera a tots “i molts més” en el primer
partit a casa, el 18 de juny, amb el Colonge Centurions.
Ho faran a les ordres d’Andrew Weidinger. El nou entrenador, provinent d’Arizona (Estats Units), va aterrar a Reus a
principis del maig passat per posar-se al
capdavant de l'equip. Porta a Catalunya la seva experiència dels Estats Units i
Alemanya i un gran repte: “Comprometeu-vos a aprendre dels vostres errors,
comprometeu-vos a aprendre dels errors
dels vostres companys”, ha dit als jugadors només veure’ls.

D’aquí en va sortir l’European Football
Academy, un cen tre de formació per
introduir-se i practicar el futbol americà,
13
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LEHISA,

una peça més
per a l’encaix
de la igualtat

La metal·lúrgica, de Ripollet, no perd el pas dels
nous temps, ni en la industrialització ni en les
millores laborals i mediambientals

La companyia familiar Lehisa, de Ripollet,
està immersa en un procés de millora
constant des de fa gairebé 40 anys.
Al capdavant del projecte, des de la seva
fundació el 1983, hi ha Francisco León,
que als seus 74 anys segueix en la gestió
diària amb la mateixa il·lusió dels seus inicis per fer créixer la seva empresa, però
deixant pas en el negoci als seus fills Javier, director general, i Rosa, directora financera i de recursos humans.
L’equip directiu treballa en bona sintonia i eficiència perquè la companyia sigui
capdavantera en la producció de peces
tornejades de precisió en aliatges de
llautó, en sèries petites i grans, amb una
millora constant dels seus coneixements.
“Ens considerem una empresa amb inquietuds i ganes de superar-nos dia a
dia i sempre amb projectes, amb ganes
d’emprendre”, diu Rosa León.
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Alhora, fent-se seves les inquietuds del
món empresarial nacional i internacional
–no en va exporten el 72% de la producció a 10 països d’Europa– afronten
els reptes presents i de futur en matèries
com la sostenibilitat, la igualtat i la cohesió social. Com a indústria, produeixen
peces de llautó; com a companyia, són
una peça clau en l’encaix de la igualtat,
l’ètica i la sostenibilitat en el teixit empresarial de la pime.
Aquestes màximes es traduiran, aquest
any, en dos projectes. D’una banda,
l’obertura d’un magatzem que permetrà
alliberar espai de la zona de producció
per guanyar capacitat i endinsar-se amb
força al sector sanitari. Per l’altra, la total implementació d’un pla d’igualtat i el
codi ètic. Tot això, sense menystenir els
esforços en sostenibilitat per reduir la petjada de carboni.
Així, l’equip directiu està esperant l’arri-

bada d’una màquina, en què s’han invertit 137.000 euros, per ampliar la gamma
de productes i incrementar les exportacions a països com França i Alemanya.
També és una oportunitat per produir
noves peces per al sector sanitari i per
això s’està tramitant la ISO 13485, la norma internacional per a la indústria de dispositius mèdics. Perquè si bé la fabricació
de Lehisa s’ha adreçat tradicionalment a
sectors com el de l’energia (gas, calefacció) i l’aigua (aixetes, connexions per a
rec), durant els mesos de la pandèmia del
coronavirus van haver de produir caudalímetres per a les màquines d’oxigen dels
centres sanitaris i hospitalaris. Esperen tenir-ho tot enllestit per al segon semestre
d’aquest any.
“El sector sanitari és una oportunitat per
seguir creixent”, explica Rosa León, encarregada també de la gestió laboral in-

terna de la companyia i impulsora del pla
d’igualtat i el codi ètic.

“El nostre pla d’igualtat
compta, entre d'altres
qüestions, amb la
formació dels empleats,
un protocol de conciliació
laboral i un estudi de
riscos psicosocials”

En el vessant laboral, Rosa León emfatitza
que “la plantilla és molt important” per a
una companyia com Lehisa. Tant és així
que, malgrat haver de paralitzar la producció durant el confinament per la pandèmia, “vàrem mantenir les retribucions
als 27 treballadors, i amb diàleg i consens, aquelles hores de treball perdudes
es van anar recuperant emmotllant-nos
a les demandes de cada empleat i a les
necessitats productives”.

tar-se...; i per les dues bandes, treballadores, però també treballadors”, insisteix
León. Cal fer-ho, segons la directiva, des
del respecte i l’anonimat, amb empatia i,
sobretot, “amb el convenciment que tots
hi sortim guanyant, empleats i empresa”.

El diàleg i el consens també han estat la
base per implantar el pla per a la igualtat
d’oportunitats: “Volem que serveixi per
conciliar, per respondre a les necessitats
de cada empleat, per eliminar les possibles diferències en salaris i condicions
laborals, prevenir i evitar les situacions
d’assetjaments que poguessin presen-

La responsable de recursos humans de
Lehisa explica que, a finals de 2019,
amb l’assessorament de PIMEC es va
començar a dissenyar el pla d’igualtat, i
“malgrat que la pandèmia va endarrerir
el projecte a finals de 2020, vàrem finalitzar tot el procés amb la formació dels
empleats; durant l’any passat vam fer un

protocol de conciliació laboral i l’estudi
de riscos psicosocials que van aparèixer
com a punts febles dins de la diagnosi
que ens va fer PIMEC”.
Aquest any, per donar continuïtat al procés, s’ha designat l’agent d’igualtat, i durant el mes de juny es faran les enquestes
de control a tot el personal per fer les valoracions oportunes sobre l’aplicació del
pla. “Segur que podrem millorar coses” i
seguir avançant cap a la igualtat.
Durant el 2020, Lehisa també va treballar en la responsabilitat social corporativa (RSC) per acabar obtenint el certificat
corresponent el gener de 2021. Aquest
codi ètic permet formalitzar un canal de
denúncies (via e-mail) i una bústia de suggeriments, entre altres coses.
Alhora, aquest mateix any, a través de PIMEC van accedir a una subvenció que va
permetre analitzar el tema de la ciberseguretat en tots els processos i fer millores
en les deficiències que es van detectar.
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TOKENS: una
nova eina judicial
per a les pimes
Els Tokens són actius digitals que estan
irrompent amb força en l'activació de
causes judicials. S'han donat a conèixer
sobretot amb la tramitació de les indemnitzacions de l'Administració Pública a les
empreses per posar en marxa i executar
els estats d'alarma durant la pandèmia.
Moltes persones i empreses han pogut
reclamar els seus drets en un judici, malgrat no disposar de finançament, gràcies
a aquesta eina que està aconseguint universalitzar la justícia.
Juan Manuel Piqueras és un advocat especialista en casos que afecten mercats
regulats i en reclamacions que vulneren el
principi de la competència, i s'encarrega
de tirar endavant els casos amb els quals
el seu gabinet (AGP Assessors) pretén obtenir finançament mitjançant la col·locació en el mercat de 17.222 Tokens d'una
col·lecció global de 100.000 fitxes.
Sobre la seva tasca en les causes judicials
a través de Tokens, ha assegurat que tenen l'objectiu d'obtenir finançament per
fer front als alts costos dels procediments
judicials dels seus clients: “El finançament
de litigis és, de moment, poc popular a Espanya, però volem donar-nos a conèixer
per a permetre que aquells que no poden
afrontar els alts costos de la justícia vegin
els seus casos finançats. A més, treballem
també perquè petits inversors puguin
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Els Tokens
aconsegueixen que
molta gent no deixi de
reclamar per no tenir
diners, és una nova
manera d'universalitzar
la justícia

participar dels beneficis obtinguts per
l'estimació de les demandes costejades
amb la venda dels Tokens”.
En concret, amb la venda de Tokens s'obté finançament per destinar-lo a plets de
reclamació de danys, generalment plets
en els quals es reclama una quantitat
important perquè sigui impeditiva d'interposició davant un risc de costos que
assumeix el fons i no el demandant.
Una altra manera d’aprofitar els
Tokens
També són una oportunitat d'inversió a
través d'actius digitals, com és el cas dels
Tokens no fungibles, també anomenats
NFT, que funcionen per mitjà de tecnologia Blockchain. La seva comercialització és relativament recent i en un prin-

cipi s'utilitzava per a la compra de peces
d'art o d'un avatar. No obstant això, cal
tenir presents els Tokens d'utilitat, ja que
serveixen d'ajuda en la capitalització o el
finançament de projectes per a start-ups,
empreses o grups de desenvolupament
de projectes.

CONVERSA AMB JUAN MENDIZÁBAL, PRESIDENT D’UE FOTO

EL SECTOR FOTOGRÀFIC
fa pinya per construir el seu futur
A començaments de l’any 2021, en ple
context de crisi per la pandèmia de la Covid-19, va néixer Eufoto, l’associació d’àmbit nacional amb seu a Catalunya que reuneix per primera vegada tots els actors
del sector fotogràfic: distribuïdors, fabricants de material, revenedors, fotògrafs,
botigues de fotografia, laboratoris online
i offline i centres educatius.
En total, aquesta entitat representa més
de 60 empreses del sector, la meitat de les
quals són pimes que es coordinen a través
de diferents grups de treball i reunions,
amb el suport d’entitats com PIMEC, amb
l’objectiu de construir un futur millor per
al món de la fotografia i el teixit productiu
que el sustenta.

Quins són els vostres objectius?
Representem i defensem els interessos del
sector; volem aconseguir una interlocució
directa amb l’Administració Pública i potenciar el nostre paper als mercats.
Tenim reptes en cinc àrees diferents: Volem una modernització dels carnets institucionals de la mà del Ministeri de l’Interior,
ajudes econòmiques directes de suport al
sector, posar en valor l’assignatura i els estudis dels alumnes de fotografia, defensar
que la fotografia és un bé cultural, i mesures per impulsar la transformació digital i
la innovació.

D’altra banda, també s’estan veient afectats per l’encariment del preu de l’energia
i per la pujada de preus i la manca d’algunes matèries primeres.

Quines dificultats tenen ara mateix
les pimes del sector?
Actualment segueixen recuperant-se de

LLIURAMENT DE LES
PLAQUES I MEDALLES
President Macià
El Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat va
acollir la cerimònia d’aquests guardons amb la
participació de Pere Aragonès, entre altres
Entre les distincions, destaca el lliurament
de les Medalles al Treball President Macià
2020 a la trajectòria personal als candidats proposats per PIMEC: Juan Pedro
García, de l’empresa Bidones JP García,
i Carles Vivas, a títol pòstum. També la

les pèrdues causades per les restriccions
a la mobilitat, fet que va suposar la cancel·lació de viatges i esdeveniments, així
com una reducció en la transferència
d’alumnat als centres educatius que imparteixen cursos fotogràfics. Tot això va
suposar un descens de les vendes de material i dels treballs d’impressió per part de
les botigues.

Placa al Treball President Macià 2020 per
a entitats, empreses i institucions, lliurada
a l’empresa Manxa 1876 SL.
En relació amb els guardons de 2021,
destaquen les Medalles al Treball Presi-

Descarrega el vídeo
i les fotografies
de l’acte:

dent Macià a la trajectòria personal proposades per la patronal a Pere Cornellà,
de Cafès Cornellà, i a Carlos Rodríguez,
de PINTER, i les plaques al Treball President Macià per a entitats, empreses i
institucions lliurades a Torrons i Mel Alemany SL i a la Fundació TOPROMI.
A més, es va fer una menció especial a
la placa que s’atorga a tots els col·lectius
professionals en reconeixement del treball que han fet i continuen fent contra
la pandèmia de la Covid-19.
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SÓN NOTÍCIA...

Los Extremeños,
guardonats amb el 2n
premi a la millor
botifarra d’ou
Los Extremeños han estat guardonats per segon any consecutiu amb el segon premi a la
millor botifarra d’ou singular de Catalunya.
L’any anterior van rebre una menció especial
amb motiu de la seva classificació entre els 5
millors. “És per nosaltres un motiu de gran
orgull i satisfacció rebre aquest premi, ja que
representa tots els nostres esforços en l'elaboració de productes artesanals propis, de
proximitat i sobretot saludables”, asseguren
els seus propietaris.
Aquesta carnisseria va obrir la seva primera
botiga a Pineda de Mar l'any 1994 i, actualment, amb més de 28 anys d'experiència
compta amb dos botigues més al Poblenou i
a Calella, i amb un obrador propi i un restaurant degustació. A més, cal destacar que el
2009 la botiga de Calella va obtenir el Premi
Nacional al Petit Comerç.
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El 50 aniversari de MIAC
Aquesta pime del sector de l’automoció
del Baix Llobregat fa 50 anys. El seu director de màrqueting, Carlos Sánchez,
explica que, “des de la seva fundació fins
ara, MIAC ha presentat en el mercat més
de 50 nous equips, amb diverses utilitats
per a tallers, desenvolupats amb R+D+I
propis”. A més, considera que la clau de
l’èxit d’aquest anys és el seu gran equip
humà, format per professionals en constant actualització, amb un cuidat servei
de postvenda que segueix creant noves
eines per facilitar l’accés a la informació i
l’atenció al client.
D’altra banda, com han vingut fent des
de l’any 1993, aquest 2022 tornen a
participarar en la fira internacional de la
indústria de l’automoció Motortec, celebrada a l’IFEMA de Madrid.

TSC fa 25 anys
Técnicas de Superficies Catalunya (TSC)
fa 25 anys i es consolida com a empresa
solida, també en el procés d’aplicació de
la nitrocarburació del Grup HEF.
Van iniciar la seva activitat el 1997 tras estos 25 años, podemos decir que nuestros
procesos y servicio están afianzados no
sólo en Cataluña sino también en España
Hoy en día, seguimos trabajando principalmente para el sector de la automoción
(60%). Además, junto a nuestro grupo
HEF, estamos estudiando implantar otros
de los muchos procesos patentados por
HEF para mejorar nuestro portafolio en
España y poder llegar a otros sectores o
productos que hasta la fecha no han estado a nuestro alcance.

ALFATORRES,
una aposta per la
digitalització

Les exportacions de
Flexpack
Flexpack és una empresa d’enginyeria i fabricació amb un gran creixement i tecnològicament capdavantera.
Tot i només comptar amb 14 treballadors,
es caracteritza pel seu alt nivell d’exportacions, ja que aconsegueix lluitar amb grans
empreses del sector i està aconseguint
col·locar les seves màquines en companyies de tot el món dedicades a diferents
activitats com l'alimentació, la química, o
la farmàcia.
Des d’aquesta pime expliquen que aquest
fet és gràcies a la seva capacitat de modelar
les seves màquines a qualsevol necessitat
d'embalatge, entre altres factors.

Andreu Llargués,
reelegit president del
Gremi de Flequers
Andreu Llargués ha estat reelegit president del Gremi de Flequers de la Província
de Barcelona pels propers 4 anys. Amb
motiu dels seus comicis, el gremi també
ha renovat els seus òrgans de govern, concretament, el Comitè Executiu i la Junta
Directiva, donant entrada a noves generacions de flequers i comptant amb una major presència de les dones, com ha estat el
cas del nomenament de Mónica Gregori,
qui ostentarà una de les vicepresidències
de l’entitat.
“Aquesta renovació del gremi compta
amb un gran equip que barreja experiència i futur”, ha assegurat Llargués després
de posar de manifest que l’entitat que
presideix seguirà fent una aposta decidida
per la formació, entre altres elements de
millora de la competitivitat del sector.

El Grup ALFATORRES compta amb una trajectòria de més de 40 anys dedicant-se al
disseny i fabricació de portes, tancaments
metàl·lics industrials i tallafocs. En l'actualitat compta amb dues plantes productives a
Barberà del Vallés i empreses comercialitzadores pròpies que subministren, instal·len i
mantenen el producte per tot l'àmbit nacional.
ALFATORRES és una empresa familiar, actualment liderada per la segona generació,
qui aposta per una estratègia tendent a
l'adaptació de l'organització a les exigències de competitivitat del mercat en el qual
actua. Un dels vèrtexs d'aquesta estratègia
és la digitalització del grup. A inicis de 2022,
i després de mesos d'anàlisis i reflexió, va
implementar un canvi global, integrant
processos i sistemes en totes les seves empreses per a la informatització d'àrees com
la producció i els serveis post venda.
Concha Fuentes, directora general, assegura que aquest procés ha suposat “un abans
i un després” i ha explicat que aquest fet els
ha permès “guanyar competitivitat i precisió a través de l'optimització de processos i
una millor organització, que es tradueix en
un control molt més efectiu i una major dinamització de l'activitat empresarial”.
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Com està
afectant
les pimes la
REFORMA
LABORAL?
Fent una comparativa amb les economies més competitives d’Europa,
aquesta llei comparteix l’objectiu d’acabar amb la temporalitat en el
mercat de treball, tot i que els països del nostre entorn apliquen unes
condicions més flexibles per a les empreses
El passat 30 de març del 2022 van entrar en vigor les noves modalitats de contractació previstes en la reforma laboral.
L’afectació d'aquesta nova normativa a
les pimes es pot mesurar des de l’inici
de la seva negociació, la qual es va dur a
terme per part del Govern d’Espanya, els
sindicats UGT i CCOO, i la CEOE, sense
comptar amb la veu de les pimes, que representen el 99,8% del teixit empresarial
del país. Per això, les patronals i confederacions empresarials que representen
i defensen els seus interessos han posat
de manifest que s’ha perdut l’oportunitat
de recuperar els drets de les pimes, així
com de solucionar el problema de representativitat en el diàleg social i econòmic
d’àmbit estatal, tot mantenint el privilegi
de les grans companyies en la negociació
col·lectiva.
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Les principals novetats
de la reforma laboral
• Desapareix el contracte d’obra i servei
determinat, freqüent en molts sectors
econòmics, com per exemple els que tenen
una demanda cíclica o que no es pot preveure. Aquesta modalitat de contractació
temporal ha deixat d’existir i els contractes d’aquest tipus que estiguin en vigor i
s’hagin celebrat abans del 31 de desembre de 2021 resultaran aplicables fins al
límit de la seva vigència. D’altra banda, els
contractes d’obra i servei determinat celebrats entre el 31 de desembre de 2021
i el 30 de març de 2022 no podran tenir
una duració superior a sis mesos i, per tant,
com a màxim seran vigents fins al 30 de
setembre del 2022. Altrament, s’amplia el
contracte fix discontinu, que s’estableix per
a la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives

de temporada, o d'aquells treballs que no
tinguin aquesta naturalesa però que, sent
de prestació intermitent, tinguin períodes
d'execució certs, determinats o indeterminats. La normativa preveu que les persones
treballadores fixes discontínues tenen dret
a calcular la seva antiguitat tenint en compte tota la durada de la relació laboral i no
el temps de serveis efectivament prestats,
amb l'excepció d'aquelles condicions que
exigeixin un altre tractament en atenció a
la seva naturalesa, i sempre que responguin a criteris d'objectivitat, proporcionalitat i transparència. Pel que fa al càlcul de
la indemnització per acomiadament, únicament s’ha de tenir en compte el període
de prestació efectiva de serveis. Limitacions
a la contractació temporal: s'entendrà que
concorren circumstàncies de la producció
quan es produeixi un increment ocasional i
imprevisible de l'activitat i oscil·lacions, que

Consulta el resum explicatiu dels extrems de la reforma laboral ↗

10.000 euros en el seu grau màxim. D’altra
banda, per cada contracte que una empresa faci de durada determinada inferior a 30
dies es penalitza amb 26 euros de cotització
addicional.
• El conveni d’empresa deixa de tenir prioritat en matèria salarial per evitar pràctiques
de devaluació de salaris. A més, es recupera
el concepte d’ultraactivitat indefinida dels
convenis col·lectius.
• Es modifiquen les modalitats dels contractes formatius. Es regula el contracte de formació en alternança i el contracte formatiu
per a l'obtenció de la pràctica professional
adequada al nivell d'estudis.

fins i tot tractant-se de l'activitat normal de
l'empresa generen un desajustament temporal entre l'ocupació estable disponible i
la que es requereix, sempre que no responguin als supòsits inclosos en el contracte fix
discontinu. Aquests contractes no podran
tenir una durada superior a 6 mesos, però
seran ampliables fins a mig any més per
conveni d’àmbit sectorial. En el cas de les
situacions ocasionals, previsibles i amb una
durada reduïda i delimitada, es pot fer servir aquesta modalitat un màxim de 90 dies
en l’any natural i mai de forma continuada.
Així mateix, s’endureixen els límits a la concatenació de contractes per circumstàncies
de la producció. Concretament, la persona
treballadora adquireix la condició de fixa si
ha estat contractada 18 mesos en un període de 24 mesos en el mateix o en un lloc de
treball diferent a la mateixa empresa o grup
empresarial.
També s’incrementen les responsabilitats
administratives per l’ús inapropiat dels contractes temporals, i es considera una infracció per cada persona treballadora afectada,
en comptes de per empresa. La quantia de
les sancions s’incrementa fins arribar als

• Canvis al model d’ERTO. Per als ERTO per
causes econòmiques, tècniques i organitzatives, es preveuen exoneracions en les
cotitzacions a la Seguretat Social del 20%,
condicionades a la realització d’accions formatives. Per als ERTO de força major s’afegeix com a causa específica l’impediment o
les limitacions a l’activitat amb exoneracions
del 90%.
• Creació del mecanisme RED. Un cop activat pel Consell de Ministres, les empreses
podran sol·licitar l’aplicació de mesures de
reducció de jornada i de suspensió de contractes de treball associats a dues modalitats:
cíclica per un màxim d’un any i amb exoneracions decreixents del 60 al 20%, o sectorial amb una durada inicial d’un any amb
possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos
cada una amb exoneracions del 40%.
Com està afectant les pimes?
A pocs mesos de la seva entrada en vigor, la
reforma laboral està afectant les pimes i les
persones treballadores autònomes, ja que
ha canviat la realitat de les empreses, sobretot en l’àmbit de la contractació, i incideix
directament en la seva activitat.
D’altra banda, la redacció confusa i ambigua d’algun dels articles de la llei està provocant una manifesta inseguretat jurídica al

teixit productiu davant la incertesa a l’hora
d’aplicar determinats aspectes de la normativa, com és el cas de la regulació dels contractes fixos discontinus.
Així doncs, actualment, alguns dels aspectes de la llei que més estan afectant les empreses són l’enduriment de la contractació
temporal i les restriccions aplicades als criteris d’acomiadament. Això té una incidència
directa a l’hora de decidir entre contractes
fixos o no contractar, de manera que moltes empreses, sobretot pimes, opten per la
segona opció davant la incertesa, les dificultats i la impossibilitat de celebrar determinats contractes de treball.
Una reforma puntual i insuficient
Es pot dir que la reforma laboral ha estat
puntual i insuficient perquè no ha donat
resposta a les necessitats actuals del mercat
de treball, incloent-hi les polítiques actives i
passives d’ocupació, o les polítiques formatives per a la cobertura llocs de treball i la
preparació dels equips de les empreses per
als nous reptes, entre altres qüestions que
són problemes estructurals del nostre mercat de treball.
Des de l’inici de la seva negociació, PIMEC
ha defensat la necessitat de portar a terme
una reforma integral i amb flexiseguretat
que contribueixi a la recuperació econòmica a través de mesures concretes com, per
exemple:
• L’accés de les pimes a la negociació col·lectiva i la recuperació dels drets perduts amb
la reforma laboral del 2012.
• La indexació d’increments salarials a una
cistella d’indicadors objectius de productivitat i competitivitat.
• La recuperació del finançament parcial de
les indemnitzacions del Fons de Garantia
Salarial (FOGASA) en situacions de crisi empresarial.
• La capacitat de les empreses d’adaptar la
seva força del treball a les necessitats reals.
Des de PIMEC continuarem treballant per recuperar la participació efectiva de les pimes.
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ESTEM PAGANT
L’ELECTRICITAT TRES
VEGADES MÉS CARA
respecte al que teníem
a inicis de 2021
L’organització empresarial demana una
configuració de preus justa, que no permeti
rendes excessives, amb l’objectiu d’evitar un
desequilibri dins del teixit empresarial
“Hem rebut els últims mesos un increment dels costos energètics d’entre el
80% i el 90%”. Així de rotund es mostra
Manel Llaràs, propietari de dos forns de
productes artesans al centre de Lleida,
que funcionen amb gas natural. L’empresa de recobriments de peces metàl·liques
Caypi també ha patit un cop molt fort,
“perquè els costos energètics suposaven
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el 6% el 2021 i avui representen un 1820%”, destaca el gerent de la companyia, Josep Soto. És a dir, “estem pagant
tres vegades (253%) per sobre del cost
que teníem a inicis de 2021; tenim una
forta incertesa a l’hora de poder oferir
nous projectes, amb un problema de liquiditat immediata”, rebla.
Així, l’increment espectacular dels preus

de l’energia a Catalunya s’ha acarnissat
amb pimes i autònoms. Segons una enquesta de PIMEC realitzada al febrer,
el 62% de les empreses es poden veure
afectades per l’encariment de preus energètics, i un 16,4% tindrien dificultats per
seguir amb la seva activitat. Aquest últim
percentatge suposa que poden estar en
risc uns 320.000 llocs de treball. Més de la
meitat de les empreses han vist augmentat el preu en més d’un 50% i algunes han
patit fins i tot increments del 200%.
Cal tenir present que per al 36% d’empreses de l’enquesta el pes de la despesa
energètica supera el 10% dels ingressos, i
que el 42%, no tenen la informació sobre

si l’electricitat que paguen és en baixa o
alta tensió i no saben com poden millorar
els seus costos energètics.
L’augment del rebut de l’electricitat i el
gas ha repercutit directament en les despeses fixes de les pimes i pràcticament totes les primeres matèries dels proveïdors
també s’han encarit. En el cas de la fleca
de la família Llaràs, “tots el productes que
comprem han registrat un increment de
preus d’entre el 25% i el 35%”, argumenta Llaràs, que ho exemplifica amb la farina,
que ha duplicat preus. També s’han fet
notar altres efectes col·laterals, però igualment importants, com l’escassedat d’algunes primeres matèries i l’increment del
preu del transport, que en alguns casos
han superat el 50%, afirma Josep Soto.
Estalviar i reestructurar producció
Després del diagnòstic, Llaràs passa a
desgranar les mesures que ha pres per
pal·liar tots aquests inconvenients: “El
primer que vam fer va ser intentar estalviar en l'electricitat, aturant alguna nevera de l’obrador, però això ha tingut poc
impacte a la factura de la llum”. I pel que
fa al gas natural, “hem aturat el forn de
més consum, i hem passat la producció a
dos forns més petits”. Amb aquesta última mesura, Llaràs sí que ha notat un estalvi important, tenint en compte que els
forns funcionen amb gas des de fa més
de 25 anys, “perquè vam pensar aleshores que com que el forn estava situat dins
de la ciutat de Lleida, el gas era el tipus
d'energia més neta i més respectuosa
amb els veïns”, explica l’empresari.
Tot plegat, l’increment del cost energètic ha suposat que els dos forns de Lleida s’hagin focalitzat a mantenir l’activitat
de més valor afegit, com la pastisseria i
la brioixeria. El resultat final ha estat que
l’empresa s’ha vist obligada a repercutir una part de l’augment de costos als
clients. En aquest sentit, l’estudi de PIMEC
indica que el 24,5% de les empreses repercutirà l’encariment de l’energia en el

A inicis del 2022 un
16,4% de les pimes
constataven dificultats
per seguir amb la
seva activitat per
l’escalada de preus

seu producte final: el 38% en el cas de
l’hoteleria i restauració i el 28% en el cas
de les companyies industrials.
Segons Josep Soto, de Caypi, “és impossible assumir un cop com aquest sense
repercutir-lo. En el nostre cas ho hem traspassat a tots els clients sense excepció”. El
problema afegit “és que els preus els vam
modificar el gener i durant aquests mesos
el cost de l’energia ha seguit pujant, el que
pot suposar que serà necessari un nou increment, amb el risc que representa de
perdre algun client”, assenyala.
Deixar de pagar els plats trencats
Davant de tot aquest devessall de problemes, tant Llaràs com Soto demanen que
“cal limitar els preus energètics i deixar de
calcular preus a través del cost marginal.
En moments excepcionals calen mesures
extraordinàries. Les pimes han de deixar
de pagar tots els plats trencats mentre les
elèctriques presenten facturacions i beneficis històrics”.
En aquest sentit, amb els resultats de l’enquesta, des de PIMEC s’ha elaborat una
bateria de propostes per millorar la situació. En primer lloc, la configuració justa
de preus per evitar rendes excessives que
reverteixin en un desequilibri que afecta la
competitivitat i la viabilitat. Cal modificar
el sistema de fixació de preus, perquè la
configuració actual dona uns resultats ex-

Cañete treballa en la
creació d’un comitè
tècnic socioeconòmic
amb el Govern i els
agents socials per
activar la recuperació
econòmica
El president de PIMEC, Antoni Cañete,
va proposar el passat mes de març al
conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, la creació d’un comitè tècnic socioeconòmic, format pel Govern català
i els agents socials més representatius,
per poder prendre decisions i potenciar
l’activitat econòmica en la sortida de la
crisi. Cañete ha demanat la constitució
d’aquest organisme, que podria tenir
com a referència l’activació del Procicat
durant la pandèmia.
El màxim responsable de PIMEC ha exposat al conseller Torrent els problemes
que tenen les pimes i els autònoms per
mantenir la seva activitat, especialment
les conseqüències derivades de l’increment de preus de l’electricitat, durant
la trobada celebrada a la seu d’ACCIÓ
amb el conseller i una representació de
pimes catalanes de diferents sectors i
territoris. El president de la patronal ha
demanat “una aposta decidida per a la
transició energètica i garantir un model
equilibrat i respectuós amb l’entorn”.

cessius de 76.659 milions, que suposen un
cost de 1.700 euros per capita. En segon
lloc, excloure el gas natural del sistema de
fixació de preus marginalista en el mercat
majorista de l’electricitat, atès que el seu
preu pot estar sent responsable de més del
50% de l’augment. També mesures fiscals
per tal de capturar alguns dels rendiments
que obtenen certs generadors d’electricitat, tal com proposa Europa, i potenciar la
inversió en renovables.
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PANORAMA | ENTREVISTA AL DIRECTOR DE RED.ES

La digitalització
de les pimes amb
EL KIT DIGITAL
El programa Kit Digital és una ajuda per a
digitalitzar micro i petites empreses i persones
autònomes, i compta amb un pressupost total de
3.067 milions d'euros per al període 2021-2023

Aquest programa –finançat pels fons europeus Next Generation UE en el marc de
l’Agenda Digital 2025 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya– preveu fer atorgaments
per imports que van dels 2.000 als 12.000
euros, en funció del nombre d'ocupats.
Els beneficiaris són aquelles microempreses, petites empreses o persones autònomes, de qualsevol sector, que compleixin
els requisits establerts per a l’obtenció
d’un bo digital, el qual tindrà els següents
imports:
• Petites empreses (de 10 a 49 treballadors): 12.000 €
• Micro i petites empreses (d’1 a 9 treballadors): 6.000 €
• Microempreses (d’1 a 2 treballadors) i
autònoms: 2.000 €
El projecte posa a disposició de les pimes
un catàleg d’agents digitalitzadors encarregats de proporcionar les solucions
tecnològiques que més s’adaptin a cada
sol·licitant i que s’emmarquen dins de
deu categories principals.
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PIMEC, que actua
com a representant
voluntari per ajudar
les pimes que demanin tramitar l’ajut, ha
obert un registre per a
les empreses que vulguin estar informades sobre quan i com sol·licitar els bons
digitals: https://www.kitdigital.net/
Aquest programa està tenint un gran
èxit entre les empreses, cosa que es veu
reflectida en l’enorme resposta que està
rebent, amb més de 54.000 sol·licituds
en poc més d’un mes. En l’actualitat, les
empreses espanyoles que han tramitat i
aconseguit aquest ajut ja compten amb
els primers abonaments digitals.
Per conèixer amb més detall les característiques i els beneficis d’aquesta ajuda,
entrevistem el director general de RED.es,
Alberto Martínez.
Ja s’ha obert la primera convocatòria
del programa Kit Digital per a pimes
d’entre 10 i 50 treballadors. ¿En què

consisteix i quins beneficis pot suposar aquest projecte per a les empreses?
Aquests recursos pretenen proporcionar
solucions tecnològiques bàsiques que
ajudin les empreses de menys de 50 treballadors a assolir un nivell de maduresa
digital més elevat.
El programa d’ajudes és molt innovador,
ja que es tracta d’un procés automatitzat que, a través de convenis amb altres
administracions públiques que hi estan
implicades, permet que la sol·licitud sigui
ràpida, senzilla i que estigui a l’abast de

El programa Kit
Digital pretén arribar
a gairebé un milió
de petites empreses,
microempreses
i autònoms, i es
desenvoluparà fins
l’any 2023

per bon camí. Segons l’índex DESI del
2021, Espanya ocupa una posició destacada a Europa, ja que som el tercer país
europeu amb millor connectivitat. També
destaquem en termes de digitalització de
l’Administració Pública. Ara, doncs, és el
torn d’impulsar la capacitació digital i la
digitalització de les pimes. Aquí tenim un
camí per recórrer i seguir avançant.

tothom. Hem aconseguit que les persones físiques i les societats mercantils puguin sol·licitar l’ajuda sense haver d’aportar documentació ni haver d’avançar
diners. A més, hem habilitat la figura
del representant voluntari, de forma que
qualsevol tercer pot demanar l’ajuda en
nom de la pime.
En quin punt es troba ara mateix la
digitalització de les pimes a Catalunya i la resta d'Espanya?
Tot i que som conscients que encara queden passos importants per a fer, anem

Quantes pimes es podrien beneficiar
del Kit Digital?
El programa Kit Digital pretén arribar a
gairebé un milió de petites empreses, microempreses i autònoms, i es desenvoluparà fins l’any 2023 a través de diferents
convocatòries d’ajudes dirigides a 3 segments diferents. El nostre objectiu és que
les 3 convocatòries s’obrin aquest mateix
any. El nombre d’empreses que podrà
demanar l’ajuda dependrà del segment
per al qual s’hagi obert la convocatòria.
La primera convocatòria, destinada a les
pimes de 10 a 49 treballadors, fa més
d’un mes que està oberta i ja hi ha més
de 54.000 empreses de tot Espanya que
han presentat la seva sol·licitud. La convocatòria estarà oberta durant sis mesos
o fins que s’acabin els fons, i les ajudes
s’atorgaran través de concurrència no
competitiva, és a dir, per ordre d’arribada
de les sol·licituds.

Què pot suposar per a l’economia la
digitalització de les pimes?
Ens hem adonat que a Espanya hi ha una
diferència considerable en termes de digitalització i productivitat entre les empreses grans i les pimes. El grau de competitivitat de les empreses grans espanyoles
és perfectament comparable amb el de
les empreses de més de 50 treballadors
de la resta d’Europa, mentre que es
percep un espai de millora pel que fa a
aquelles empreses de 0 a 49 treballadors.
Tenint en compte el pes de les pimes en
l’economia, és important proporcionar
solucions tecnològiques per augmentar
la seva productivitat.
Quines són les demandes de les empreses quant a la seva transformació
digital?
Varien en funció de les seves necessitats.
Aquestes poden ser la creació d’una pàgina web, implantar la factura electrònica
o crear una aplicació de gestió de clients.
Altres necessitats podrien ser impulsar
processos de logística empresarial, crear
entorns de ciberseguretat, o dotar-se
d’un programa de comptabilitat.
Una de les característiques principals
d’aquest programa és que l’hem anat
dissenyant tot escoltant els principals
beneficiaris. A més, des d’aquest gener estem recorrent tot Espanya per a
presentar presencialment el programa i
escoltar les petites empreses, els agents
digitalitzadors... per saber quines són
les seves necessitats i els seus dubtes.
D’aquesta manera millorem les seves
propostes finals i els ajudem a entendre
millor el programa.
Per a nosaltres, el Kit Digital no té sentit
sense els seus principals actors implicats. És
per això que la recompensa a aquest esforç
és veure que 1 de cada 2 empreses del primer segment de totes les comunitats autònomes han sol·licitat aquesta ajuda. Aquest
és el veritable èxit del programa.
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FEM | POLÍGONS EMPRESARIALS DE QUALITAT

El repte
d’aconseguir
uns POLÍGONS
INDUSTRIALS
DE QUALITAT
És necessària la
implantació d’una bona
xarxa per al conjunt del
territori, que ajudi a la
transició de les pimes
cap a la Indústria 4.0 i
a ser un referent de la
tecnologia 5G

La situació actual posa de manifest que
als entorns industrials on estan ubicades
les empreses cal assolir nous reptes i potenciar nous models d’actuació, com la
sostenibilitat o digitalització. A més i, a
causa de la situació “d’abandonament”
en què es troben molts dels polígons industrials –majoritàriament a causa de la
manca d’inversió per part de les entitats
titulars d’aquests–, és fonamental i vital,
per poder dotar l’entorn de competitivitat, disposar d’eines que facilitin i vetllin
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per la millora contínua dels polígons. Per
exemple, a Catalunya és necessària una
inversió en infraestructures de telecomunicacions per al conjunt del territori que
permeti acompanyar el teixit productiu
en la transició cap a la Indústria 4.0 i que
ens converteixi en un referent de la tecnologia 5G.
Per tot això, la Coordinadora de Polígons
Empresarials (CEPE) fa temps que lidera
i impulsa la marca “Polígons empresarials de qualitat – Polígon Q”, que està
certificada per l’Associació Espanyola de
Normalització i Certificació (AENOR). La
coordinadora té com a objectiu, entre
d’altres, que el 10% dels polígons espan-

La certificació ajuda a
validar la capacitat de
les infraestructures i
els serveis; dissenyar
un full de ruta amb
les oportunitats de
millora; i aconseguir
el compromís de les
entitats titulars per
invertir
yols tingui aquest distintiu l’any 2029, i
aconseguir que l’entorn on les empreses
desenvolupen la seva activitat econòmica
sigui competitiu en aspectes com l’urbanisme, infraestructures, mobilitat sostenible, innovació, eficiència energètica, etc.
A Catalunya, PIMEC Polígons –agent
acreditat de la marca “Polígon empresarial de qualitat”– du a terme una tasca
de dinamització en aquest sentit. L’entitat creu que la certificació és una eina
bàsica per: valorar i validar la capacitat
de les infraestructures, serveis i altres
variables de l’entorn d’un polígon; dissenyar un full de ruta amb les oportunitats de millora identificades i, el més
important, aconseguir el compromís
de les entitats titulars (majoritàriament
administracions locals) per invertir als
polígons. “Classificar els polígons, com
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Els polígons Congost, Coll de Manya i Jordi Camp
de Granollers (desembre 2019)

Polígon del Príncep i Polígon Empordà Internacional
de Vilamalla, a Girona (maig 2021)

a punt de partida, ens permet disposar
d’una radiografia actual i d’un projecte
de futur basat en la millora contínua, ja
que la principal variable de la certificació
és precisament la millora contínua dels
polígons”, ha explicat David Giménez,
director executiu de la patronal catalana
i vicepresident del CEPE.
La certificació “Polígono empresarial de
Calidad – Polígono Q” atén el conjunt de
factors que des de CEPE, en funció de la
seva dilatada experiència, s'han identificat com a essencials per a considerar que
un polígon és de qualitat:
• Aspectes jurídics i urbanístics
• Gestió d'infraestructures i serveis bàsics
• Gestió de l'àrea empresarial
• Gestió de serveis de valor
•anunci
Influència
social
BT-PIMEC-V2.pdf
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Polígon industrial Can Salvatella de Barberà del
Vallès, al Vallès Occidental (octubre 2021)

Polígon industrial El Pla de Sant Feliu,
al Baix Llobregat (octubre 2021)

Aquests factors assumeixen un esquema
piramidal, partint dels aspectes urbanístics i legals, fins a la implicació amb la societat i el territori on el polígon es troba
instal·lat. D'aquesta manera, la marca Polígon Empresarial de Qualitat se centra a
validar els continguts i a analitzar l'apor-

tació de valor de cada polígon, sobre la
base d’una millora contínua i d’un model
d'utilitat i servei empresarial i públic.
Gràcies a aquesta eina, diversos polígons
d’arreu del territori català ja han aconseguit la certificació “Polígon Empresarial de
Qualitat”.

Publica les teves ofertes
a la Borsa de treball
d’ENGINYERS BCN
Troba l'enginyer de l'àmbit industrial
més adequat per a la teva empresa.

És un servei gratuït
i especialitzat

Més informació: www.enginyersbcn.cat/empreses
Consulta’ns a: ocupacioipromocio@ebcn.cat
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FEM | II CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA

GOVERN I AGENTS
SOCIALS REFERMEN
EL SEU COMPROMÍS
per situar la FP com a eix
prioritari pel creixement
El II Congrés Internacional de la FP a Catalunya suposa un gran pacte
social formatiu, que amplia i desplega els elements claus que actuen com a
palanca de l’orientació, la prospecció, la innovació i el treball en xarxa
La Formació Professional és una eina estratègica i de país que ha de donar una
resposta flexible i de qualitat a les necessitats de les persones i de les empreses, fomentant l’ocupabilitat, la competitivitat i la
inclusió social. És també aquell instrument
que ha de fer emergir el talent i la capacitat
d’assumir reptes del nostre mercat de treball per afavorir una recuperació de qualitat
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i competitiva. Per això, PIMEC ha organitzat
per segona vegada aquest congrés, conduït per la presentadora de televisió Elisabet Carnicé, com a esdeveniment per a un
gran pacte social de la FP, que amplia i desplega els elements claus que actuen com
a palanca de l’orientació, la prospecció, la
innovació i el treball en xarxa.
La jornada, sota el títol “Un sistema for-

matiu per a la societat” i en el marc de la
European Vocational Skills Week de la Unió
Europea, ha conclòs amb el compromís del
Govern de la Generalitat, el Govern espanyol i els agents econòmics i socials més representatius de Catalunya de situar la Formació Professional com a eix prioritari per
al creixement econòmic, social i sostenible
del país.

Entra al nostre Canal de Youtube per veure el resum del Congrés. ↗

la resposta més adequada a les necessitats
formatives, tot enfortint el sistema de FP.
També ha destacat que des del Govern
treballen “al costat del SOC per planificar
l’oferta integral i solucionant els dèficits del
mercat de treball”, tot donant resposta a la
necessitat de més places amb un increment
de l’oferta.

En la seva intervenció, el president de la
Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès
ha subratllat que pel Govern “aquesta és
i ha de ser la legislatura de la FP”, l’etapa
en què s’aconsegueixi “posar-la en valor”
i que passi a ser “una primera opció igual
de vàlida” que la resta de les orientacions
que els centres formatius ofereixen. Amb el
convenciment que la FP “és absolutament
clau pel progrés del país”, el president
també ha destacat que el Govern “està
creant més places i nous cicles formatius,
invertint-hi més recursos i apostant per la
formació dual”.
Per part seva, la ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegria, ha exposat els bons resultats aconseguits per la FP
en termes d'ocupabilitat: “Està demostrat
que els titulats en un grau mitjà o superior
d’FP tenen un nivell d'ocupabilitat molt major que aquells que en tenen una titulació
no especialitzada o d'un nivell inferior”.
En aquest context, considera que “s’està
aconseguint allò que els joves i les empreses necessiten”, encara que creu que que-

da molt treball pel davant. “Únicament si
mantenim el treball conjunt que realitzem,
aconseguirem els objectius que tenim, com
estendre la formació dual amb pràctiques
en empreses de tots els sectors i dimensions”, ha dit.
D’altra banda, Roger Torrent, conseller
d’Empresa i Treball, ha remarcat que “volem transformar el sistema productiu del
país” i per aconseguir-ho “cal potenciar la
FP, per oferir noves oportunitats laborals i
fer les empreses catalanes més competitives”. Torrent ha recordat que recentment
s’ha presentat una nova oferta d’FP integrada, la qual suposa un nou model de FP
per a Catalunya amb “connectada amb el
territori i el teixit productiu, que ha d’esdevenir una eina per a la competitivitat,
l’equitat i la inclusió laboral”.
Seguidament, Josep González-Cambray,
conseller d’Educació, ha defensat fer “una
aposta de futur amb la vocació de posar-nos d’acord a través d’una metodologia
365 i amb l’actual planificació” per donar

Al seu discurs, Gemma Geis, consellera de
Recerca i Universitats ha posat de manifest
la necessitat de la FP, tot assenyalant que
“la col·laboració amb el món universitari i les empreses és fonamental per donar
formació continua al llarg de la vida de les
persones treballadores”. En aquest sentit,
ha apuntat que cal augmentar el nivell de
formació continua als cicles formatius i
graus universitaris i ha insistit que això es
farà a través del grup de treball creat específicament per dissenyar i establir criteris,
amb flexibilitat, consens i col·laboració per
“aconseguir el repte d’enfortir el vincle formatiu amb la societat”.
Antoni Cañete, president de PIMEC, ha fet
manifestat que l’evolució del nivell formatiu a Catalunya no progressa adequadament en els darrers 6 anys: “S’ha reduït
la proporció de persones amb formació
a nivell baix (-6,5%), però aquesta reducció ha repercutit molt poc en la proporció
de persones de nivell intermig (+0,9%) en
benefici de la formació superior que ha
crescut en excés (+5,6%)”. Per això, ha
constatat que “les pimes demanen més FP
davant elements com la digitalització o la
indústria 4.0, fet pel qual hem de focalitzar les nostres polítiques actives i passives”.
Cañete també ha explicat que al segle XX
van créixer exponencialment la productivitat, l’ocupació i els salaris, mentre que al segle XXI aquest creixement no ha estat una
constant, tot patint una davallada del ritme
i del creixement de l’ocupació: “És un canvi de paradigma al qual hem de fer front,
apostant pel coneixement i la formació i
donant un gir de tendència a la gràfica”.
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PIMEC ENCARA ELS
REPTES DE FUTUR amb
creixement i reforçant-se
amb canvis associatius
L’Assemblea General aprova per unanimitat adaptar els estatuts a la nova
realitat empresarial, reforçar el seu caràcter no partidista i la protecció
patrimonial de l’entitat, entre altres qüestions
PIMEC ha celebrat aquest mes de maig a
l’Auditori AXA la seva Assemblea General, la qual ha aprovat, amb més de 1.300
vots favorables i cap en contra, els comptes anuals del 2021, el pressupost del
2022 i la modificació del seus estatuts.
L’objectiu d’aquests canvis és adaptar
l’entitat a la nova realitat de representativitat empresarial, reforçar el seu caràcter
no partidista i la protecció patrimonial, i
preservar el caràcter democràtic del procediment electoral a la presidència i la renovació dels càrrecs de l’entitat.
Durant l’Assemblea, el president de PIPIMECNEWS 64 | JUNY 2022

MEC, Antoni Cañete, ha denunciat les
principals problemàtiques de les pimes,
com l’augment dels costos empresarials
per la manca de matèries primeres i la
seva pujada de preus o l’encariment de la
benzina i el transport de mercaderies, així
com l’augment dels costos energètics,
que continuen la seva tendència ascendent. D’altra banda, ha recordat que les
empreses estan retornant ara els primers
préstecs ICO Covid-19, tot destacant les
dificultats que tindran i les possibles situacions d’insolvència.
“Calen canvis estructurals que permetin

la recuperació econòmica, com l’assoliment d’un preu ponderat de l’energia
per millorar la viabilitat, la competitivitat
i el creixement empresarial”, ha assegurat abans de reclamar una “Ley Crea y
Crece” que sigui eficaç i efectiva, acabar
amb la xacra de la morositat, i la representació de les pimes en el diàleg social
estatal a través de Conpymes. “Les pimes
estan en disposició de ser part activa dels
canvis que són necessaris per revertir la
situació de crisi. Això ho farem situant-les
al pont de comandament de l’economia”, ha conclòs.

Ramon Pons

Gran evolució en el
nombre d’associats:
un total de 141.000,
un increment del 6%
el 2021
La cloenda de l’acte ha anat a càrrec del
vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller de Polítiques Digitals i
Territori, Jordi Puigneró, qui ha manifestat que, “malgrat les dificultats, les pimes
fan possible que tirem endavant, generant
ocupació i vetllant pel territori”. A més, ha
advertit que la globalització no és aliena a
les empreses i que “tindrem reptes com
les migracions, la transformació digital i la
lluita contra el canvi climàtic”.
Solidaritat amb Ucraïna
La reunió de l’Assemblea General de PIMEC s’ha iniciat enguany amb un missatge institucional de solidaritat amb el
poble ucraïnès i totes les persones afectades pel conflicte bèl·lic, a través d’una
connexió en directe amb el president de
la Federació Ucraïnesa d’Empreses de
Turisme i representant de l’HCU a SME
United, Pavlo Babenko, qui ha explicat la
situació social, econòmica i empresarial
del seu país.
Ambdós presidents de les patronals catalana i ucraïnesa, que col·laboren des de
l’any 2016, han transmès un missatge de

pau i l’Assemblea General de PIMEC ha
condemnat la invasió russa d’Ucraïna i ha
manifestat la seva solidaritat amb el poble ucraïnès i les persones afectades pel
conflicte bèl·lic. Així mateix, ha demanat
una mediació activa per part de l’alt representant en afers exteriors de la Unió
Europea, en col·laboració amb les Nacions Unides, per tal d’assolir un alto el
foc immediat i un avenç decisiu cap a una
pau duradora a Ucraïna.
Socis Honoraris de PIMEC
Joan Ignasi Torredemer i Ramon Pons són
persones molt reconegudes, respectades
i treballadores que sempre han estat a
disposició de la patronal.
• Joan Ignasi Torredemer és advocat i, al
llarg de la seva trajectòria professional
ha estat també cònsol general honorari
de la República Eslovaca a Barcelona.
Va participar en la històrica fusió de les
antigues SEFES i PIMEC de 1997, any
en què va entrar a formar part del Comitè Executiu de l’entitat, de la qual va
ser vicepresident fins al 2006 i membre
de la Junta Directiva.

• Ramon Pons, enginyer industrial i conseller delegat de Construcciones Breda
SL, també ha estat president de l’Associació d’Empresaris del Polígon El Pla
Sant Feliu de Llobregat durant la seva
trajectòria professional. Ha estat membre de la Comissió Executiva de PIMEC
Baix Llobregat i president de l’entitat al
territori del 2007 al 2018. A més, ha
estat vinculat a la patronal com a membre de la seva Junta Directiva i com a
vicepresident de PIMEC Barcelona.
Medalla de Reconeixement
Empresarial

Joan Rigol

• Joan Rigol, exconseller i expresident
del Parlament de Catalunya, ha estat
membre del patronat de la Fundació
PIMEC. En rebre aquesta distinció ha
assegurat que les pimes i els autònoms
representen “el sentit de prendre riscos
i la creativitat” per tirar endavant els
valors del teixit productiu i l’economia
en general.

Joan Ignasi Torredemer
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“VOLEM UNA REFORMA
DEL RETA que equipari els
nostres drets a la resta de
persones treballadores”
PIMEC estem actius en molts fronts i, des
que exerceixo de presidenta d’Autònoms
PIMEC, puc valorar aquesta etapa com a
positiva, intensa i d’aprenentatge. Després de les darreres eleccions de la patronal, vam crear una nova Executiva de
PIMEC Autònoms per treballar en proactiu en suport del col·lectiu, els serveis...,
però també en reactiu amb els canvis
normatius i altres temes que afecten les
persones autònomes.

Elisabet Bach és presidenta d’Autònoms PIMEC. Economista de professió, també desenvolupa la seva
Atasca professional en l’àmbit de la
consultoria, la formació i la divulgació en l’estratègia i la gestió econòmica per al creixement i la consolidació de persones autònomes i
microempreses. A més, és professora col·laboradora de l’àrea d’Economia i Empresa de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC)
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Sobre aquesta nova etapa d’Autònoms PIMEC, alguna fita de la qual
estigui orgullosa?
A nivell intern estic orgullosa de la cohesió de la Junta Directiva d’Autònoms PIMEC. Entre tots fem aportacions des de
la diversitat dels sectors i dels territoris. A
nivell extern vull posar en valor que ens
hem posat al mapa, ja que fa temps que
es tenen molt en compte les reclamacions i la veu d’Autònoms PIMEC com a
referent del col·lectiu.
Parlant del col·lectiu... Quina visió social creu que té?
Quan dius que ets autònom o autònoma, molta gent està a punt de respondre: “ho sento”. Treballar pel teu compte
sembla no tenir prestigi. Assumim un risc

Podem tenir un
col·lectiu molt
precaritzat quan
s’apropa l’edat de
jubilació, i més tenint
en compte que, a
Catalunya, només
un 20% té plans de
pensions privats

de prestigi i de patrimoni i creem llocs de
treball i riquesa... Crec que això no està
valorat. Prestem múltiples serveis i estem
darrere de molts productes arreu del territori. Per visualitzar-lo ens ho hem de
creure nosaltres, en primer lloc, i –després– explicar-ho a la societat.
Les reformes han d’afavorir la figura de
l’autònom i per això és important posar-la en valor, tenint en compte la seva
aportació a l’activitat econòmica.
Reformes com, per exemple, la del
RETA?
Aquesta reforma ha generat molta expectativa per la seva importància. El RETA ha
de protegir el desenvolupament de l’activitat autònoma en moments d’incidències
com, per exemple, malalties o moments
en els quals no es pot desenvolupar l’activitat. S’ha de posar la persona en el centre.
La pregunta principal és: quant hem de
pagar? Per això, som reticents davant la
reforma. La majoria cotitza pel mínim i,
com que la cotització és molt baixa, s’ha
de fer sostenible el sistema millorant les
prestacions. Demanem un debat profund i
no minimitzar la reforma. Estem a l’expectativa de com s’anirà concretant, volem
una cobertura equiparada a la de la resta
de treballadors, però adaptada a la nostra

activitat. També, entre moltes altres qüestions, volem que es faciliti l’accés a la prestació de l’atur de les persones autònomes
amb un ajut al cessament d’activitat.

En clau personal

I la reforma laboral?
És un tema complex; d’una banda, pot
afectar les microempreses, amb personal
contractat, i, de l’altra, el creixement.
Quan afecta les microempreses és una
problemàtica general de les pimes, ja que
els contractes han de ser fixos o fixos discontinus, quan necessàriament no hi ha
estabilitat en el flux de demanda.
És una reforma pensada per a la gran
empresa i molt mal adaptada a la microempresa. Quan una activitat està en
creixement, s’ha d’incorporar personal
nou, però mai saps com anirà i si es podrà fer front a aquesta contractació. En
aquest sentit, han posat més barreres per
la rigidesa d’aquesta normativa.

Un llibre:
La bona sort, d’Àlex Rovira
i Fernando Trias.

Una altra barrera de les persones autònomes és la pujada dels costos empresarials, oi?
Malament, ens afecta a gairebé tot el
col·lectiu: flequers, taxistes, sector logístic i un llarg etcètera. No sempre es pot
repercutir al preu que paga la clientela i
moltes vegades es tradueix en una menor
renda. La inflació també es trasllada als
costos dels lloguers, assegurances i altres
serveis. Tot plegat fa molt difícil que la
persona autònoma pugui viure de la seva
activitat, i posa en risc molts negocis després dels efectes de la pandèmia i davant
el retorn dels préstecs ICO.
Parlem ara dels reptes de les persones autònomes...
El repte és sobreviure davant els efectes
de la pandèmia i l’augment dels costos
empresarials. Cal adaptar els negocis a
nous valors de sostenibilitat, igualtat i
digitalització. Són grans reptes i tenim
deures com a col·lectiu i tots els agents
implicats. Hem de visualitzar casos d’èxit,
informar i actuar de forma coordinada

Un consell:
perseverar

Un record especial:
el primer cap de setmana llarg en
família (el meu home també és autònom)
Un acudit sobre el col·lectiu:
no m’agraden, m’entristeixen
Un referent:
No tinc una persona de referent.
Em fixo en comportaments que
m’agraden de persones del meu
voltant per tal que m’inspirin.

per tenir els recursos i la capacitat d’incidir en les decisions que ens afecten.
Després, hi ha reptes més concrets com
la manca de perfils professionals. És una
constant que ens anem trobant en sectors com la restauració o l’audiovisual.
Per posar un exemple, calen 80.00 persones a Catalunya al sector d’instal·ladors.
Per fer front a aquests reptes, crec
que arribaran els fons europeus a les
persones autònomes...
Haurien d’arribar perquè el col·lectiu
d’autònoms és molt ampli dins del conjunt de les empreses. Si parlem de persona física, som el 53% de les empreses
de Catalunya i, amb les microempreses,
som el 96%. O aquests fons ens arriben o
no arribaran a gairebé cap empresa, més
quan la finalitat és reactivar l’economia.
Poden arribar de forma directa i indirecta
i seria bo que arribin d’ambdues formes.
Els autònoms no ens podem quedar fora;
el moment de transformar-se és ara.
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ACTIVISME EMPRESARIAL I
SOCIAL per donar suport
als afectats pel conflicte
bèl·lic a Ucraïna
La Fundació PIMEC està actuant en diversos
fronts per beneficiar les persones ucraïneses.
Una primera línia d’actuació és donar suport
als infants i a les famílies afectades pel conflicte bèl·lic a través d’Unicef, davant la situació crítica de les nenes i nens, que conformen
més de la meitat de les persones que s'estan
desplaçant. Per això, la Fundació s’ha sumat
a la campanya solidària d’Unicef amb l’objectiu de fer front a una amenaça immediata per a la vida i el benestar dels 7,5 milions
d’infants ucraïnesos i de les seves famílies. En
concret, l’objectiu és augmentar la provisió
de subministraments de salut, higiene, educació d'emergència i suport psicosocial

El president d’Unicef Comitè Catalunya,
Jaume Lanaspa, i el president de la Fundació PIMEC, Josep González, confien en “una
resposta empresarial solidària en aquests
moments tant dramàtics que els toca viure
a les nenes, nens i famílies a Ucraïna”. En
aquest sentit, els empresaris i empresàries
que hi vulguin col·laborar amb la tasca
d’Unicef, ho poden fer a través d’una donació corporativa al seu compte de Banc Sabadell (ES40 0081 5197 50 0001108215).
Una segona línia d’actuació de la Fundació
PIMEC és propiciar l’acollida i atenció de les
persones refugiades que arriben a Catalun-

ya, alhora de cobrir les seves primeres necessitats. Tasca que s’està duent a terme amb
la Federació d’Associacions de Farmàcia de
Catalunya (FEFAC).
El tercer front d’activisme empresarial i social
és generar oportunitats de treball pels perfils
professionals ucraïnesos que arriben aquí a
casa nostra. Per aquest objectiu, la Fundació PIMEC compta amb els acords establerts
amb CaixaBank i Randstad i la col.laboració
amb el consulat d’Ucraïna.

Un conveni per millorar el BENESTAR
PSICOLÒGIC DE LES PERSONES
EMPRESÀRIES I TREBALLADORES
L’Institut Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM) i la Fundació PIMEC han
signat un conveni de col·laboració amb
l’objectiu comú de millorar la salut mental
de les persones empresàries i treballadores, dins de l’àmbit de les organitzacions
pimes. L’acord de col·laboració estableix
que es facilitarà l’accés de les petites i mitjanes empreses adherides a PIMEC a la
participació en el projecte europeu MENTUPP, a través de les intervencions dissenPIMECNEWS 64 | JUNY 2022

yades i facilitades pel Grup de recerca en
Salut Mental de l’IMIM per a combatre
l’estrès, el burnout i els símptomes depressius i ansiosos.
La Fundació PIMEC busca empreses dels
sectors de construcció, salut i les tecnologies de la informació i de la comunicació
que vulguin participar gratuïtament en
aquest projecte europeu, que ja ha superat el pilot mostrant resultats molt positius.

CONTRIBUÏM A L’APLICACIÓ DELS ODS
dins el teixit empresarial
Caixa d’Enginyers, PIMEC i la Fundació PIMEC han signat recentment un conveni de
col·laboració pel qual contribuiran a l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fixats per l’Agenda 2030 de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU),
dins el teixit empresarial de Catalunya.
A través d’aquest acord, es treballarà conjuntament fent una tasca d’orientació i
sensibilització a les persones emprenedores
i autònomes, i les pimes per tal d’alinear la
seva activitat econòmica a aquest objectius.
Totes tres entitats han destacat el paper fonamental de les empreses com a un agent
principal per a la consecució dels ODS, una
tasca només tindrà sentit si es planteja en
clau d’innovació i sostenibilitat.

Josep González, president de la Fundació
PIMEC, destaca les jornades informatives
sobre la implementació de bones pràctiques
de Responsabilitat Social Empresarial (RSE)
que es promouen des de la Fundació. En

aquest sentit, es posen a disposició del teixit
productiu “diferents serveis, eines i recursos
en termes de creixement econòmic, inclusió
social, i protecció del medi ambient”, entre
altres qüestions.

L’EDATISME
vulnera drets fonamentals
La Fundació PIMEC ha acollit a finals de
maig la jornada “El talent té edat? Enriquim
les pimes amb el coneixement i l’experiència
de les persones sèniors”, la qual s’emmarca
dins del Cicle de Trobades Rework, la Reinvenció del Treball que s’organitza des de la
patronal. Durant la presentació, el president
de la Fundació PIMEC, Josep González, ha
subratllat “l’especial sensibilitat de la Fundació en la lluita contra l’edatisme dins de
l’àmbit empresarial”, és a dir, treballar per
evitar la discriminació per motiu de l’edat.
Una tipologia de discriminació amb un impacte superior, fins i tot, a altres discriminacions com les motivades per raons de gènere i raça.
José María Torres, vicepresident i patró de la

Fundació PIMEC, ha demanat un esforç real
per incloure els més grans de 45 anys dins
dels equips humans de les empreses, creant
entorns de treball multigeneracional, ja que
l’edatisme vulnera drets fonamentals. Des
del seu punt de vista, les solucions passen
per implantar bonificacions per contractar
sèniors, reduir la cotització de les persones
de més edat en actiu i incorporar en els processos de selecció el currículum cec.
Al llarg de l’acte també hi han participat
Begoña Gómez, directora de la Càtedra Extraordinària de Transformació Social de la
Universidad Complutense de Madrid, i Enric
Vinaixa, secretari de Treball de la Generalitat, entre altres.
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SOM NOTÍCIA...
Gerard Pagès,
nou president de PIMEC
Baix Camp
Gerard Pagès ha estat nomenat per la Junta Directiva de PIMEC nou president al Baix
Camp en substitució de José M. Caballero,
a qui se li han reconegut els seus anys de
dedicació i compromís com a president i
qui continuarà lligat a la patronal.
Entre els objectius de Pagès davant
d’aquesta nova etapa hi ha: seguir donant
veu a les empreses del territori, impulsar
la transformació i el creixement del teixit
productiu, i crear sinergies per potenciar la
col·laboració publicoprivada.
“Continuarem sent un punt de referència
per a les pimes i els autònoms de la comarca, acompanyant-les en la defensa dels
seus interessos i promovent la seva participació en les oportunitats que genera la
reactivació econòmica postcovid, tot oferint serveis de valor afegit i proximitat”, ha
assegurat Pagès.

PIMECNEWS 64 | JUNY 2022

L’aliança de PIMEC
i l’AIQC
Guia per a la
comunicació inclusiva
PIMEC i la Fundació PIMEC han elaborat
una “Guia per a la comunicació inclusiva”
amb l’objectiu que les empreses ajudin a
impulsar una societat més justa i igualitària que reconegui la diversitat i la complexitat de les diferents realitats personals,
tot trencant prejudicis i estereotips.
Entre altres qüestions, el document recorda a les empreses que tenen un rol clau en
aquest sentit, ja que han d’adoptar mesures i procediments per garantir els mateixos drets i oportunitats laborals a totes les
persones treballadores.
La comunicació inclusiva aporta un valor
afegit en la gestió de la diversitat de les
persones que hi col·laboren i posiciona
millor les pimes en termes qualitatius a
través d’una mirada oberta i respectuosa
de 360º.

Després de modificar els seus estatuts, l’Associació d’Indústries Químiques de Sabadell
i Comarca ha ampliat la seva cobertura per
poder defensar i representar els interessos
de les pimes del sector químic en l’àmbit
català, gràcies a la seva aliança amb PIMEC
i sota el nom d’Associació d’Indústries Químiques de Catalunya (AIQC).
El president de l’associació, David Pagán, ha
destacat que aquest canvi suposa un repte
i una aposta decidida a l’hora d’impulsar
el sector: “Volem que les pimes químiques
catalanes guanyin dimensió i musculatura,
creant sinergies entre empreses i amb l’Administració Pública”.
PIMEC Vallès Occidental ha posat en valor la
tasca que va realitzar l’empresari sabadellenc
Josep Argemí, tant a nivell sectorial com des
de la Comissió Executiva de la patronal al territori. “Des que va fundar l’AIQSC el 1977,
la seva feina ha estat impecable; ara el seu
projecte de donar veu al sector en l’àmbit de
Catalunya es materialitza”, ha dit Josep M.
Catalán, president de la patronal al territori.

Albert Jané,
nou president de PIMEC
Joves Barcelona
El Comitè Executiu de PIMEC ha aprovat el
nomenament d’Albert Jané com a nou president de PIMEC Joves Barcelona, en substitució d’Albert Ferré, qui deixa el càrrec per
motius d’edat.
Entre els seus objectius al capdavant de PIMEC Joves Barcelona figuren: aconseguir
que l'empresariat jove del nostre país lideri
la transformació digital de les empreses i els
canvis de model per poder seguir sent competitiu.
“Els reptes de PIMEC Joves Barcelona passen també per recuperar l'activitat presencial i les sinergies entre els empresaris i
empresàries que fomenten aquesta sana
coopetició (cooperació + competició) que
ens fa més forts”, ha assegurat Jané abans
de mostrar la seva voluntat de treballar per a
incrementar el sentiment de pertinença dels
associats a la patronal, aportant-los altes dosis de valor afegit.

Grup de treball en
matèria d’impostos
PIMEC i el Departament d’Economia de
la Generalitat de Catalunya han posat en
marxa un grup de treball amb la Secretaria
d’Hisenda en matèria d’impostos, tal com
la patronal va acordar amb el conseller
d’Economia, Jaume Giró. Al llarg d’una trobada, s’ha acordat fer reunions trimestrals,
organitzar jornades conjuntes i treballar
per aconseguir una millora de la fiscalitat
i facilitar el compliment de les obligacions
tributàries.
El president de la comissió d’Economia i Fiscalitat de PIMEC, Joan M. Gimeno, ha destacat que “la col·laboració pública i privada
entre administració i administrats és cabdal
per a la millora de la gestió de les pimes”,
i ha parlat de la importància de l’eficàcia
impositiva per optimitzar al màxim els seus
objectius.
La patronal ha posat en relleu la necessitat
d’aproximar de la millor forma possible el
compliment de les obligacions per part de
les empreses, així com el coneixement més
proper de les particularitats de l’administració tributària de les pimes.

PIMEC i l’ARC impulsen
l’eficiència ambiental
PIMEC i l’Agència de Residus de Catalunya
(ARC) han acordat la creació d’un grup de
treball per impulsar l’eficiència ambiental
del teixit productiu català, a través d’eines
que ajudin les pimes a calcular l’impacte
positiu que suposa fer una reducció de
residus.
Tot això es farà a través dels indicadors
de mesura més adequats per a cada tipus
d’empresa, aspecte que recull l’esborrany
de la llei de residus catalana en relació
amb els indicadors d’eficiència ambiental.
Els membres de la comissió de Sostenibilitat de PIMEC han alertat sobre la incertesa
que suposa per a les empreses el fet que la
llei estatal de residus que s’acaba d’aprovar crea un impost nou que grava els
mateixos elements que ja grava el cànon
català de residus. Per això, han demanat
a les Administracions Públiques que aclareixin com i qui ho gestionarà, abans de
l’entrada en vigor de la normativa estatal
el pròxim 1 de gener del 2023.
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Associacionisme empresarial
i REACTIVACIÓ
Ara que ja comencem a veure la
Per tot això, des de la patronal sellum al final del llarg túnel de la panguim treballant dia a dia per milloParlem de la
dèmia, és moment d’aprofitar totes
rar la competitivitat, la viabilitat i el
possibilitat que
les oportunitats al nostre abast per
creixement del teixit productiu català,
Catalunya pugui
aconseguir un impuls de la reactiamb la proposta de mesures concrevació de l’activitat de les pimes que
tes i fent sentir la veu de les pimes i
consolidar-se
permeti la recuperació de la nostra
les persones autònomes allà on es
com un gran Hub
economia. No la reactivació per
prenen les decisions. Ho fem gràcies
tornar on érem, sinó la reactivació
a la promoció de l’associacionisme
intercontinental
com la gran oportunitat que s’obre
empresarial, amb la col·laboració dels
al nostre país per promoure aquenostres 141.000 associats i de la gran
lles reformes imprescindibles que ens calen per progressar
tasca realitzada pels 580 empresaris i empresàries que formen
econòmicament i social, tant pel que fa a la competitivitat
part dels nostres òrgans de govern i gestió, els quals han decom a la sostenibilitat.
cidit recentment a l’Assemblea General que l’entitat encari
els reptes de futur amb creixement, tot reforçant la patronal
Tanmateix, seguim patint alguns dels efectes de la gran atuamb canvis associatius i adaptant els Estatuts a la nova realitat
rada provocada per la covid-19 i d’un conjunt de microcrisis
empresarial, fomentant el caràcter no partidista i la protecció
que, entre totes, ens dibuixen escenaris de dificultats; conpatrimonial de l’entitat, així com preservant el caràcter demoflicte bèl·lic a Ucraïna, encariment de matèries primeres i del
cràtic del procediment electoral per a la presidència i la renotransport, dels preus de l’energia, falta de corresponsabilitat
vació de càrrecs.
d’algunes administracions. Aquestes microcrisis s’han traduït
en un seguit de dificultats importants per a la competitivitat
PIMEC està present a 680 taules de representativitat i compta
i pervivència del nostre teixit productiu.
amb 19 seus, delegacions i oficines arreu del territori català i
a Brussel·les. Cal destacar també la tasca de les 9 sectorials,
L'aplicació de la reforma laboral també està causant algunes
en les quals participen 170 persones, i de les 10 comissions
afectacions. Tot i que celebrem l’augment de la contractació
de treball, en què participen 106 persones. Fruit d’aquesta
indefinida, ens preocupa el descens dels contractes de trebatasca han sorgit accions d’activisme empresarial com el grup
ll, sobretot per l’enduriment de la contractació temporal, ja
de treball amb la Secretaria d’Hisenda en matèria d’impostos,
que aquest influeix en les empreses a l’hora de decidir entre
que hem posat en marxa amb el Departament d’Economia de
contractes fixos o no contractar, de manera que moltes opla Generalitat, l’acord amb l’Agència de Residus de Catalunya
ten per la segona opció davant la incertesa i la impossibilitat
per impulsar l’eficiència ambiental empresarial, o les reunions
de fer determinats contractes en un entorn d’afectacions,
amb diverses autoritats per tal que els fons europeus arribin
com esmentava. Entre fix i temporal, desitgem el contracte
a les pimes.
fix, però entre una persona a l’atur o el contracte temporal,
desitgem el temporal. La millor política social és el treball. És
Plegats reunirem, des de l’associacionisme i la cooperació, la
evident que a la reforma laboral les pimes no hi hem estat
força per reactivar-nos i progressar des del dinamisme econòpresents; per poder ocupar l’espai que ens correspon, el que
ens permeti recuperar drets i promoure un gran pacte per a
la millora de la productivitat.
Josep Ginesta,
Secretari general de PIMEC
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ANÀLISI PREVENTIVA DE LA
SITUACIÓ D’ENDEUTAMENT
DE LA TEVA EMPRESA
Com ha afectat la pandèmia el deute
financer de la teva empresa?
FES ARA EL TEST RÀPID I GRATUÏT!

Amb aquesta diagnosis, podràs fer una predicció, des d’un punt de vista jurídic, de
l’endeutament, les càrregues fiscals i laborals, i de l’impacte de la crisi sanitària en
l’activitat de la teva pime. D’aquesta manera, sabràs si cal recórrer a eines com la
reclamació d’impagats per via extrajudicial, la revisió de la renda del lloguer de
locals comercials, o el concurs de creditors, entre d’altres.

Coneix les eines i recursos que et facilitem des del
departament jurídic de PIMEC per ajudar-te!

Oficina Transició
Energètica
EL TEU PUNT DE REFERÈNCIA
PER CANALITZAR I TROBAR SOLUCIONS
a les inquietuds i necessitats que puguis tenir entorn de l’energia.
Descobreix tots els recursos i
serveis que t’oferim des de l’OTE:
• ASSESSORAMENT ENERGÈTIC
• Estratègia de contractació i/o negociació de contractes
d’electricitat i gas
• Reclamacions de factura
• PROJECTES D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC
• Projecte tècnic
• Subvencions vigents/finançament
• EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
• Mètodes de control de consum (sistemes de monitoratge)
• Auditories energètiques ISO 50001
• EXCLUSIU I GRATUÏT PER A SOCIS
• Anàlisi de la factura
• Proposta d’optimització de potència
• Estudi de fotovoltaica per a l’autoconsum

Micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya

