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Impulsant la transformació digital  Impulsant la transformació digital  
de les pimes en entorns ruralsde les pimes en entorns rurals

PIMEC i la Diputació de Barcelona ens apropem a les petites  
i mitjanes empreses, persones autònomes i emprenedores,  

per impulsar-ne la digitalització a través de diferents actuacions.
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INFORMA-TE’N I NO PERDIS L’OPORTUNITAT!
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també a l’àmbit rural.també a l’àmbit rural.

www.oapbarcelona.com

Organitza Col·labora

Oficina Acelera Pyme 
Rural BARCELONA

Un projecte subvencionat per



Comencem un nou any amb un escenari incert i volàtil que ens impedeix veure la pro-
funditat de la desacceleració que l’economia mundial experimentarà durant el 2023. 
Sabem que les principals economies entraran en recessió o en creixement zero i això es 
deu, entre altres factors, a la política de restricció monetària que s’aplica per controlar 
la inflació, i que farà disminuir la liquiditat mundial i l’activitat econòmica en el seu 
conjunt. En el cas d’atenuar la política de restricció monetària, la situació tampoc millo-
raria gaire, ja que aquest fet provocaria que el nivell de preus es quedés en una franja 
bastant superior al 2%. Aquesta alta inflació tindria els mateixos efectes negatius que 
la política restrictiva: un escenari d’estagflació. 

Els principals indicadors avançats apunten al fet que s’ha iniciat un canvi de cicle econò-
mic. Els indicadors retardats com el PIB o l’atur no mostren una realitat immediata del 
que passa a l’economia sinó la variació al llarg del temps. En canvi, els cinc principals 
indicadors avançats ja apunten a una tendència negativa. A l’inici d’una crisi econò-
mica, ja és habitual trobar-se amb indicadors contradictoris, com és el cas de l’actual 
conjuntura marcada per un creixement positiu del PIB, manteniment de l’ocupació, 
creixement de les exportacions, però amb una tendència a la baixa.

Totes les previsions ja apunten a una desacceleració del creixement econòmic també 
a Catalunya i a Espanya, però des de PIMEC volem projectar una mirada d’optimisme 
responsable perquè tots aquests canvis que s’estan produint ens poden proporcionar 
una oportunitat per fer-nos més forts. Els fons europeus Next Generation són una 
aportació al conjunt de l’economia que pot mitigar una part de la disminució del con-
sum de les famílies i de les exportacions i des de PIMEC, amb una mirada més projecta-
da a Europa gràcies a la recent vicepresidència que ocupo a SME United, continuarem 
treballant de valent per garantir que els fons europeus s’executin i arribin a les pimes. 

En aquest context, la prioritat de tots els governs ha de ser contenir la inflació i ga-
rantir el manteniment de l’activitat econòmica i empresarial, així com llocs de treball. 
Amb aquesta voluntat van encaminades totes les propostes que hem fet en el marc 
de l’acord de pressupostos del Consell del Diàleg Social, i que expliquem amb un 
reportatge en profunditat en aquest número de la revista. Mesures per a l’impuls de 
l’activitat econòmica i la indústria, juntament amb mesures de promoció de l’ocupació 
i la formació professional. 

En les properes pàgines també podreu aprofundir en els canvis significatius que PIMEC 
ha promogut en la Llei Crea i Creix gràcies als quals s’ha aconseguit impedir que les 
empreses que no estan al corrent de pagament puguin accedir a fons públics. Així ma-
teix, podreu veure algunes de les accions més destacades de l’entitat en els darrers me-
sos com el tour “Reactivem-nos”, que ha reunit més de 3.000 empresaris i empresàries 
d’arreu de Catalunya, en una clara mostra d’activisme empresarial. Repassem també 
la posada en marxa de PIMEC Jóvenes Madrid, projectes rellevants com les Oficines 
de Transició Energètica o visites destacades com la del ministre d’Inclusió i Seguretat 
Social, José Luis Escrivà, o el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. No ens 
hem oblidat tampoc de parlar de salut mental, un tema que ens preocupa a tots i totes 
i al qual volem donar visibilitat des de la Fundació PIMEC.

EDITORIAL

Antoni Cañete
President de PIMEC



• Identifiquem les activitats susceptibles de deducció 
fiscal per a la millora de productes i processos

• Elaborem la documentació tecnicofiscal

• Obtenció del segell de Pime innovadora en casos concrets

T'OFERIM EL 100% DE GARANTIA 

Consulta’ns! 
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OPINIÓ

L'acció de comerciar és el conjunt entre comprar i vendre, una acció fa l'altra; no es 
pot comprar si no hi ha qui et vulgui vendre i a la inversa; mai vendrem res si no hi 
ha compradors. Amb això vull dir que més que una reflexió és una constatació que 
prefigura els éssers humans com a comerciants tota la vida.
M'explico, comprar i vendre són accions que fem cada dia tothom: comprem o 
venem aliments, comprem o venem roba, comprem o venem articles diversos tant 
per necessitat com de manera lúdica. Normalment, es compren per impuls coses 
que no són una prioritat per a nosaltres. Comprem i venem tot tipus de serveis, 
comprem i venem coneixements, comprem o venem idees polítiques o religioses, 
comprem i venem sexe, comprem i venem informació, comprem i venem treball i 
cures, comprem i venem voluntats, etc. Cada dia tothom fa alguna acció de com-
pra o de venda. No hi ha una altra acció humana que englobi totes les persones 
del món en la mateixa tasca i, encara que molts no se sentin comerciants, ho són.
Avui, la manera de comprar i vendre està sent trasbalsada per noves formes de 
fer les coses. Cal entendre que la situació ens ha agafat a tots per sorpresa, ja que 
la pandèmia que hem patit ho ha accelerat tot, que no vol dir anar a millor. Ara 
estem, tots plegats, compradors i venedors, mirant de trobar la millor fórmula, la 
més còmoda o la que s'adapti millor a les nostres peculiaritats per actuar tal com 
ens demanda la societat.
És evident que aquesta reestructuració comercial global ens ha de portar a un estadi 
de millora, si no malament, encara que l'entorn actual no és el més favorable.
Després de les restriccions de la pandèmia ens crèiem que tot aniria millor, però ara 
ens trobem amb un brutal encariment de l’energia, manca de liquiditat, marges 
de beneficis retallats al màxim i una baixada del consum preocupant. Si hi afegim 
l'excés de burocràcia que ens està ofegant sense pietat, i la guerra a Ucraïna, veu-
rem que l'escenari no és el millor per treballar amb optimisme de cara al futur que 
ja tenim aquí. És evident que des de PIMEComerç afrontem el repte de cara, com 
sempre hem fet. Òbviament, per poder-ho fer, ens resultaria més fàcil a tots que no 
sortissin reials decrets d'Estalvi Energètic a dia 1 d'agost obligant el comerç urbà a 
fer un esforç econòmic per posar portes a les botigues abans del 30 de setembre, 
sense escoltar la moratòria demanada per PIMEComerç fins a finals de novembre. 
O que ministres facin rodes de premsa parlant de cistelles de la compra fictícies i, a 
sobre, amb propaganda d'una gran superfície francesa inclosa.
Vull recordar que després de la pandèmia ens van anomenar “ essencials “, ara 
seguim sent-ho, no ho oblidin.

El comerç urbà  
segueix sent essencial, 
NO HO OBLIDIN

“Comencem a estar farts 
del poc respecte que tenen 
moltes administracions amb 
el comerç urbà"

Alex Goñi
President de PIMEC Comerç



Actualment vivim en un entorn inflacionista, amb un augment d’interessos 
i constants rumors de crisi econòmica que poden convidar al pessimisme 

pel que fa a l’evolució de l’economia de cara al 2023.

Les pimes hem d’estar PREPARADES, FORTES I COMPETITIVES  
per afrontar les possibles contingències, i, també:

CONÈIXER LES OPCIONS DE REESTRUCTURACIÓ 
QUE TENIM PER PODER-NOS AVANÇAR ALS ESDEVENIMENTS.

• Concurs de creditors
• Liquidació ordenada

• Expedients de regulació
• Relleupime i compravenda d’unitats productives

• Suport en la gestió en moments de crisi
• Segona oportunitat

Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

INFORMA-TE’N I DEIXA QUE T’ACOMPANYEM  
PER ESTAR PREPARAT/ADA!
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EAGORA,  
la primera superapp de 
l’Administració en xarxa

Martín Garrido és 
cofundador de l’start-

up eAgora, emprenedor 
social i speaker en 

xerrades TED. En 
aquesta entrevista ens 

parla del compromís 
de la seva aplicació 

amb el desplegament 
de l’Agenda 2030 de 

les Nacions Unides 
i de com eAgora ha 

passat de ser una 
microempresa a la seva 

internacionalització.
Com neix la idea de crear eAgora?
Sorgeix d’un problema que té l’adminis-
tració pública, que és la mala experiència 
de l’usuari provocada per una mala digi-
talització. Per aquest motiu, sovint es de-
tecta una baixa participació en qüestions 
d’interès públic, la qual cosa és especial-
ment preocupant si pensem en reptes glo-
bals, com l’Agenda 20/30 i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS), ja 
que sense la implicació de la ciutadania i 
les entitats no es poden assolir.
Són molts els consistoris que compten 

amb un gran nombre d’aplicacions, ca-
dascuna per a una funció en concret. 
Aquesta diversificació no és positiva i se 
suma al fet que les persones tenim una 
mitjana de 40 aplicacions als nostres te-
lèfons. Així doncs, l’Administració ha de 
competir per l’atenció dels usuaris amb 
plataformes tan potents com WhatsApp, 
TikTok o Instagram. En aquest context de 
descentralització de la informació sorgeix 
eAgora, una plataforma que pot servir 
per connectar l’Administració pública 
amb la ciutadania.
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eAgora permet votar, participar, repor-
tar problemes detectats a la via publi-
ca, comprar entrades, disposar d’una 
agenda local o integrar les solucions de 
smarts cities que ja comencen a arribar 
a les nostres ciutats, entre altres qües-
tions. És la unificació de totes les funcio-
nalitats en una sola app una de les claus 
del seu èxit?
La nostra aplicació ofereix tot tipus de solu-
cions que permeten la interacció amb allò 
públic i és el que ens fa diferents. Una de 
les nostres funcionalitats és afavorir que la 
comunicació dels ajuntaments sigui més or-
denada. Per exemple, si es difon informació 
relativa a les beques menjador només es fa 
arribar als pares i mares que tenen fills en 
edat escolar. A més, proposem altres solu-
cions que faciliten el dia a dia dels ciutadans, 
com la possibilitat d’accedir a una agenda 
compartida o de poder comprar entrades 
per veure una obra de teatre. També abor-
dem reptes més complexos com, per exem-
ple, totes aquelles funcionalitats relaciona-
des amb les smart cities, algunes de les quals 
poden ser realment útils.

A eAgora treballeu també per facilitar 
el desplegament de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides. Com aconseguiu 
aquest objectiu?
Contribuïm al desplegament de l’Agenda 
2030 mesurant l’impacte que tenen les ac-
tivitats que es realitzen des dels consistoris i 
entitats en els 0DS.
És habitual que els municipis disposin d’in-
dicadors generals que ofereixen una radio-
grafia del passat. Per exemple, compten 
amb la informació de l’INE que els permet 
saber com s’està progressant pel que fa al 
nombre de carrils bici de la ciutat. Tot i això, 
l’administració municipal no té capacitat de 
generar informació i, per tant, pot tenir di-
ficultats per planificar polítiques públiques 
i comprovar en temps real o a curt termini 
com estan evolucionant aquestes. La intel·li-
gència artificial de què disposem ens permet 
resoldre aquesta mancança proporcionant 
una visió més àmplia. D’altra banda, funcio-

nem també com un canal per poder captar 
entitats o persones que estiguin disposa-
des a contribuir a fer realitat els reptes de 
l’Agenda 20/30.

Quines de les solucions que proposeu 
són les més demandades per part dels 
municipis?
Els municipis que estan en un estadi més 
avançat en relació amb l’ús de l’aplicació, 
sovint volen fer participacions segmentades. 
Per exemple, si el consistori està pensant a 
plantar arbres en un lloc determinat, té sen-
tit que es faci una consulta només a aque-
lles persones que viuen als carrers afectats. 
D’aquesta manera, és probable que hi hagi 
un nivell de participació més alt, ja que l’ac-
ció té un impacte directe sobre les persones 
que voten. D’altra banda, els municipis que 
estan en un estadi més inicial pel que fa a 
l’ús de l’aplicació demanen funcionalitats 
més senzilles, com fomentar la participació 
o donar a conèixer que faran un tall de llum. 
Hi ha molta asimetria i el que intentem és 
escoltar per cocrear amb el client.

Quants Ajuntaments de Catalunya es-
tan fent ús de l’aplicació actualment?
M’agradaria destacar que amb l’adquisició 
d’eBando hem fet un salt molt gran pel que-
fa al nombre de clients. Actualment, tenim 
més de 420 municipis que utilitzen els nos-

tres serveis, més del 50% dels quals són de 
Catalunya. La implementació que tenim en 
aquest territori és molt alta. Per exemple, a 
Lleida més del 90% de municipis són clients 
d’eAgora. A nivell espanyol, som presents a 
24 províncies i, actualment, estem avançant 
cap a la internacionalització.

En un moment en què moltes empreses 
tenen dificultats per trobar personal, 
eAgora està experimentant un impor-
tant creixement pel que fa al nombre de 
treballadors. Ens consta que heu arribat 
a contractar una mitjana de tres perso-
nes al mes. Ens pots corroborar aquesta 
dada?
Aquest fet es va donar durant 3 mesos a 
inicis d’aquest any, però és probable que 
no continuem creixent a aquest ritme per-
què seria molt complicat de gestionar. Al 
desembre de l’any 2021 a eAgora només 
hi treballàvem els tres cofundadors. Actual-
ment som 13 persones i en els propers me-
sos hi haurà dues incorporacions més. És un 
repte passar, en tan poc temps, de ser tres 
cofundadors, que treballàvem nit i dia en el 
projecte perquè ho havíem de fer tot sols, a 
gestionar un equip de 13 integrants.

Quins reptes ha d’afrontar el projecte 
d’eAgora a curt i mitjà termini?
Hem passat la fase de validar que té qualse-
vol start-up i ara el principal repte que tenim 
per davant és escalar. En la primera fase has 
de demostrar atracció, que el producte fun-
ciona i que pots generar clients, a més de 
justificar la facturació. Després es tracta de 
fer gran l’empresa, la qual cosa comporta 
molts processos d’automatització i és un de-
safiament molt gran. També tenim un repte 
d’internacionalització. En el nostre cas i per 
les nostres característiques, no podem con-
tractar persones de diferents parts del món, 
ho hem de fer des d’aquí, buscant partners 
locals i entenent com funciona el mercat.
Som una petita empresa amb un equip molt 
jove i estem creant un concepte que no exis-
teix. Pot anar molt bé o molt malament. As-
sumim aquest risc dia a dia.

“Actualment som 
13 persones i en els 

propers mesos hi haurà 
dues incorporacions. 
És un repte passar de 

ser tres persones a 
gestionar un equip de 

13 integrants”
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novació. Però el jovent no té fàcil aquesta 
tasca i sovint es troba amb dificultats de 
diferents tipus com les econòmiques, les 
formatives o la manca d’eines i ajuts per 
implementar nous projectes de negoci. 
Segons un informe realitzat per investiga-
dors de la Càtedra d’EF de la UAO-CEU, 
més d’un 70% dels empresaris i em-
presàries d’aquest tipus de companyies a 
Espanya no té un pla de successió i, el 
30% restant que sí que el té opina que 
aquest els permet reflexionar sobre els 
plans de futur. D’altra banda, si mirem 
l’horitzó empresarial català, podem veure 
un canvi significatiu respecte les dècades 
anteriors. Actualment i al futur pròxim 
veiem com moltes empreses estan apos-
tant pel talent femení i com, poc a poc, 
les dones estan guanyant pes als càrrecs 
de responsabilitat de les empreses. 

La continuïtat empresarial és un aspecte 
que preocupa i ocupa a molts empresa-
ris i empresàries de Catalunya, sobretot 
en determinades activitats econòmiques 
i en aquelles empreses familiars on el re-
lleu generacional no està garantit. Deixar 
el negoci en mans d’algú altre a l’hora de 
retirar-se sempre és un mal de cap per 
la incertesa que pot suposar i, la majoria 
de persones, s’estima més la gestió de la 
continuïtat amb un relleu de confiança i 
amb prou experiència com per a mantenir 
l’activitat empresarial i, a més, millorar-la.

Com a la resta d’àmbits, a l’empresarial 
el futur també és de les noves genera-
cions, les quals tenen una visió àmplia i 
valenta dels reptes de futur, amb un co-
neixement innat de l’era digital i els seus 
aspectes clau com la sostenibilitat o la in-

El relleu generacional i el talent 
femení de les noves generacions 
La María José Tarancón i l’Andrea Filella 
són mare i filla i treballen a Consulting 
i Gestió Integral Advocats & Assessors, 
empresa familiar dedicada a la consulto-
ria i l’assessorament integral en els àm-

EL RELLEU 
GENERACIONAL 

de les pimes en  
clau femenina

|  CONTINUÏAT DELS NEGOCIS

Les dones empresàries consideren que els homes 
són un element més en la lluita cap a la igualtat 

i l’impuls del talent femení, objectiu que ha 
d’anar acompanyat de mesures en l’àmbit de la 

conciliació i la digitalització.

María José Tarancón i l’Andrea Filella 
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medi ambient i els animals als infants. La 
tercera generació, també femenina, s'in-
corpora a la companyia el 2021 de la mà 
d'Alexandra Borja, la seva filla.

Amb l’entrada de l’Alexandra a l’empre-
sa, la Cristina ha descobert la capacitat 
de valorar el temps personal i, tot i treba-
llar amb intensitat, ha après a respectar 
el temps lliure. També, ha descobert els 
avantatges que suposen les TIC, com l’ac-
cés a informació útil, fet que els ha per-

bits fiscal, jurídic i laboral per a empresa-
ris i treballadors. 

La María José ha après de la seva filla les 
seves estratègies com a advocada i creu 
que la seva experiència laboral prèvia és 
un actiu molt valuós, ja que ha permès a 
l’empresa ampliar els seus serveis i, tam-
bé, els clients. Creu que quan la seva filla 
estigui al front de l’empresa sabrà prendre 
bones decisions i mantenir l’essència que 
la família ha volgut que sigui la marca del 
seu negoci. Per part seva, l’Andrea està 
centrada a aprendre com els seus pares 
dirigeixen el negoci familiar amb èxit i els 
seus objectius són aconseguir fidelitzar 
una cartera de clients nous i joves, que 
puguin créixer amb ella al llarg de la seva 
trajectòria professional. “M’ha sorprès 
el modernitzada que està l’empresa; la 
meva mare porta al dia les xarxes socials 
corporatives i comptem amb un progra-
ma de mentoring per a advocats joves”, 
assegura després de confessar que no li 
agrada pensar en l’empresa sense la seva 
mare quan ella decideixi retirar-se, ja que 
li agrada molt l’equip que fan plegades.
 
D’altra banda, la Cristina Gutiérrez es 
dedica al sector de l’oci educatiu i la for-
mació a l’empresa familiar La Granja, una 
granja escola a Sta. Maria de Palautorde-
ra, la qual apropa el món de la natura, el 

mès prendre decisions encertades. “Veig 
clarament que el llegat dels 40 anys de 
feina seguirà viu amb una mirada més ac-
tual i disruptiva. Amb ella al costat sento 
que tot l’esforç ha valgut i continua va-
lent la pena”, ha manifestat. A més, ha 
explicat que l’estratègia que segueixen és 
que la seva filla assoleixi cada cert temps 
la responsabilitat d’un nou departament. 
  
En relació als reptes de futur, l’Alexandra 
està treballant l'expansió i la internaciona-
lització de la pime, amb l’objectiu de tenir 
una xarxa de localitzacions que ofereixin 
una experiència variada tant als clients com 
a l'equip. Un altre projecte és la digitalitza-
ció dels processos interns per disminuir les 
feines de menys valor afegit en benefici de 
l'atenció al client. Així mateix, també pensa 
en l'obertura del centre durant els caps de 
setmana i està explorant aquesta via per-
què creu que pot ser una bona oportunitat. 
“L'objectiu és la continuïtat i la sostenibili-
tat del negoci, amb unes instal·lacions més 
modernes i energèticament eficients, i fixar 
objectius quantitatius i qualitatius per pre-
veure resultats”, ha explicat.

Amb la dada que més del 80 % de les 
empreses de Catalunya són familiars, és 
imprescindible evitar que aquest tipus 
d'empreses desapareguin per una gestió 
deficient dels processos de la successió. 
En aquest sentit, calen tots els esforços 
necessaris per continuar potenciant el 
creixement empresarial i l’ocupació al nos-
tre país, i PIMEC fa costat a les empreses 
acompanya-les les en aquest procés, aju-
dant a solucionar de forma correcta i amb 
antelació el relleu generacional. La patro-
nal vol revertir aquesta situació i ho fa amb 
el programa Relleupime que es basa en la 
professionalització d'aquests processos, 
mitjançant el disseny del pla de successió i 
l'execució del pla d’acció personalitzat per 
a cada empresa, i ja són moltes les pimes 
que s’han acollit a aquest programa per 
assegurar la continuïtat i desenvolupa-
ment dels seus negocis. 

Coneixes el programa Relleupime?  ↗

Un dels problemes del 
relleu generacional a 
Catalunya és l’impost 
de successions, amb la 
fiscalitat més elevada 

de tot l’Estat, que 
causa la desmotivació 

dels joves per 
continuar els negocis 

familiars

Cristina Gutiérrez i Alexandra Borja
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Les pimes com a 
ORIGEN I DESTÍ DE LA 

FORMACIÓ  
PROFESSIONAL  

El Consell FP del Baix Vallès impulsa i facilita el vincle entre el món empresarial 
i formatiu. Una iniciativa fruit de la col·laboració publicoprivada entre 

l’Ajuntament de Mollet i un grup d’empreses estructurades en 9 sectorials que 
han participat activament acollint i contribuint a l’aprenentatge de l’alumnat.

Els estudiants de Formació Professional 
del Vallès Oriental tenen ara l’oportunitat 
de fer una immersió i conèixer de principi 
a fi tot el procés productiu de les petites 
i mitjanes empreses del territori. Des de 
la descàrrega d’una comanda d’un camió 
fins que es torna a expedir al client. Ob-
servant i aprenent de tots els processos 
que intervenen i coneixent de primera 

mà les diferents àrees implicades en cada 
procediment empresarial. Aquesta és una 
iniciativa del Consell FP del Baix Vallès, del 
que PIMEC en forma part, impulsant i fa-
cilitant el vincle entre el món empresarial 
i el formatiu. Concretament, el projecte 
que s’ha iniciat, és fruit d’una col·labora-
ció publicoprivada entre l’Ajuntament de 
Mollet i un grup d’ empreses  estructu-

rades en 9 sectorials que han participat 
activament acollint i contribuint a l’apre-
nentatge de l’alumnat. 

El projecte dona resposta a una de les 
idees força de PIMEC en relació al model 
català de Formació Professional, situant 
l’empresa a l’origen i destí dels itineraris 
formatius, i la persona al centre del siste-
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tot allò que fa referència al que estan es-
tudiant, orientació laboral, etc.”, explica 
Josep Soto, director general de CAYPI i 
president de PIMEC Joves. Soto conside-
ra que cal posar en valor les micros, pe-
tites i mitjanes empreses com a origen i 
destí de la FP: “És important mostrar el 
funcionament de les nostres miPIMES a 
les persones que estan estudiant per tal 

ma amb orientació, i reconeixent el paper 
formatiu de l’empresa, afavorint les con-
dicions reals que estimulin la iniciativa i la 
implicació d’aquestes, especialment de les 
mipimes. 

En el projecte s’ha vetllat per impulsar la 
participació de les pimes en apropar l’àm-
bit empresarial als alumnes afavorint un 
millor assoliment en l’aprenentatge de 
l'alumnat que adquireix major seguretat 
en els seus coneixements, a través de la 
immersió en les diferents etapes produc-
tives d’una empresa i l’aprenentatge in 
situ de les diferents metodologies  de la 
mà de persones professionals.

Una de les empreses que participa en 
aquest projecte és CAYPI, dedicada als 
recobriments de peces metàl·liques i 
ubicada a Sant Fost de Campsentelles. 
A la jornada de portes obertes, “les per-
sones estudiants van veure els diferents 
productes químics que intervenen en el 
procés de recobriment de peces metàl·li-
ques i van poder resoldre els dubtes de 

L’experiència ha estat 
tot un èxit, tant que 
repetirem cada any 

amb noves promocions 
d’estudiants que 

decideixin fer aquesta 
immersió a l’empresa

d’apropar-les la realitat que viuran quan 
s’incorporin al mercat laboral i els serveixi 
també per orientar els seus estudis”

 Sancor Transformadores S.L a Montor-
nès del Vallès és una altra de les pimes 
participants, en aquest cas dedicada a la 
fabricació de transformadors, que tam-
bé ha obert les seves portes a alumnes 
d’FP com a primer pas per apropar em-
presa i escola, que, en concret estudien 
segon curs del cicle formatiu d'electricitat 
i electrònica a l’IES Mollet. El codirector 
de l’empresa, Àlvaro Sànchez ha valorat 
positivament l’experiència.

Per tancar el cercle, PIMEC i el nou Con-
sell d’FP del Baix Vallès han presentat una 
iniciativa perquè la dinàmica de funciona-
ment vagi més enllà fent que les empreses 
també visitin les escoles per promoure els 
oficis, així com fer una tasca de conscien-
ciació i orientació a les famílies de l’alumnat 
sobre la importància de la Formació Pro-
fessional “per intentar posar de moda els 
oficis a les escoles i que les persones joves 
tinguin ganes de dedicar-s’hi, que bona fal-
ta en fa” assegura el delegat territorial de 
PIMEC Vallès Oriental, Enric Vallejo. 

Tot i les avantatges d’aquest sistema for-
matiu, la patronal de les pimes catalanes 
assenyala que en un moment en què hi 
ha un increment de la demanda de perfils 
qualificats per part de les empreses, s’han 
de posar tots els mitjans per consolidar la 
FP i cobrir llocs de treball, tenint en comp-
te que en la situació actual triar aquesta 
opció no és garantia de tenir plaça pels 
problemes de planificació del sistema, pel 
que PIMEC demana un pla de xoc per a 
cobrir la totalitat de places demandades 
de Formació Professional (FP) amb el sec-
tor privat, mitjançant places concertades, 
préstecs a les famílies i cofinançament 
dels centres ja que més de 15.000 alum-
nes que volien cursar FP finalment no ho 
podran fer per una mala planificació del 
sistema,  fet que PIMEC ha lamentat.

Consulta els programes d'Orientació i Formació Prefessional    ↗
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SÓN NOTÍCIA...

Thermowaste:  
‘Vallesà de l’any’ 

PIMEC Vallès Oriental ha fet entrega del 
guardó ‘El Vallesà de l’any’ a Thermowas-
te, en una gala organitzada pel diari El 9 
Nou. Thermowaste és una empresa de 
Granollers que destaca pel seu treball de 
recerca, amb l'objectiu d'acabar amb la 
majoria d'abocadors del planeta, gràcies a 
un sistema revolucionari i patentat capaç 
de separar tots els residus domèstics i do-
nar-los una segona vida, fomentant amb 
això l'economia circular, ja que recuperen 
el 100% dels materials continguts en les 
escombraries sense classificació ni reco-
llida selectiva prèvia. Ofereixen serveis de 
caràcter tant econòmic, com tecnològic i 
social mitjançant els quals faciliten la imple-
mentació d’accions que posin en relleu el 
reciclatge integral i la valoració de materials 
recuperats.

30 anys de GS 
OFIMATICA

GS OFIMATICA celebra el seu 30è aniver-
sari en el sector de la venda i distribució 
de materials d’oficina, mobiliari, software 
de gestió, electrònica, informàtica i consu-
mibles, vestuari i protecció laboral, entre 
altres. L’entitat ofereix un servei integral a 
tota mena d’empreses, administracions i 
comerços des de 1992 aportant solucions 
i ajustant-se al context i demandes actuals 
en la integració de nous productes i ofe-
rint màxima qualitat en les seves presta-
cions. L’empresa ofereix serveis de disseny 
d’interiorisme i arquitectura efímera i fins 
i tot d’un departament especialitzat d’arts 
gràfiques i impremta per a la producció de 
material corporatiu i promocional.
La professionalitat, el bon assessorament 
de l’equip i la qualitat del seu servei han 
fet de GS OFIMATICA una empresa de 
confiança per a totes les organitzacions 
amb les quals treballa. 

La Federació de Comerç 
de la Selva: Premi  
Nacional de Comerç  

La Federació de Comerç de la Selva ha rebut 
el Premi Nacional de Comerç a la Iniciativa 
Col·lectiva per la campanya ‘Apropem el 
Comerç. A la Selva, Tots Som Comerç Local’. 
L’actuació, enfocada a impulsar el comerç 
de proximitat sobretot entre el col·lectiu 
més jove, s’ha materialitzat gràcies al treball 
conjunt de les associacions de comerciants 
d’Arbúcies, Breda, Sant Hilari Sacalm, Santa 
Coloma de Farners, Sils i Vidreres. 
La presidenta de la Federació de Comerç de 
la Selva, i coordinadora de PIMEComerç Gi-
rona, Marta Julià, ressalta l’orgull que han 
sentit en ser reconeguts per una tasca ben 
feta ja que el guardó ajuda a reivindicar la 
tasca de totes les persones que en algun 
moment han aportat el “saber fer” al seu 
projecte associatiu. Des de la Federació són 
pioners en el lideratge d’un projecte comú 
d’economia associativa per promoure el 
desenvolupament econòmic de la comar-
ca mitjançant la cooperació empresarial a 
curt, mitjà i llarg termini.
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El Gremi de carnissers 
de Barcelona, 
capdavanter en 
sostenibilitat 

El Gremi de Carnissers de Barcelona ha es-
tat guardonat amb el premi Rezero 2022 de 
Catalunya en la categoria ‘Entitat’ per la seva 
labor en afavorir la reutilització d’envasos i la 
reducció del malbaratament d’aliments. Des 
de l’entitat s’ha ressaltat que el tracte directe 
amb el client és imprescindible a l’hora de 
poder realitzar aportacions i aconsellar en 
les decisions de compra, ja que és la manera 
més eficient d’expandir els seus projectes i 
poder sensibilitzar la ciutadania de la impor-
tància de la reducció de residus i d’un con-
sum responsable lliure de malbaratament i 
usos de plàstics i envasos d’un sol ús. El pre-
sident del gremi, Antoni Gálvez, ha estat qui 
ha recollit aquest premi.  

El premi Rezero, que ajuda a donar visibili-
tat a iniciatives d’organitzacions catalanes 
que fomenten un impacte mediambiental 
positiu, ha posicionat al Gremi de Carnis-
sers com a referent en professionalitat i bo-
nes pràctiques pel que fa a la sostenibilitat 
en el sector.

La Fundació Support 
rep el premi Solidari del 
Diari de Girona

La primera edició dels premis Diari de Gi-
rona reconeix persones, empreses i entitats 
que al llarg d’aquest any han fet destacar la 
ciutat i les seves comarques pel seu talent i 
esforç. Enguany, la Fundació Support, fun-
dada per Pere Cornellà ha rebut el premi 
Solidari per ser una organització privada i 
sense ànim de lucre dedicada al suport jurí-
dic i social a persones amb qualsevol mena 
de discapacitat.

Pere Cornellà, en recollir el premi de mans 
d’Anna López, directora comercial del Diari 
de Girona, va apuntar que “sempre hem 
tingut a la persona en el centre, sempre 
hem procurat pel seu benestar i salut. Aquí 
tenim un treball en xarxa que ens fa molt 
forts, som un referent mundial en el tema 
de la discapacitat i tenim mirada avançada. 
Es tracta de saltar les barreres”.

Eufoto desenvolupa  
una plataforma digital 
per conservar el negoci 
dels DNI

Les botigues de serveis fotogràfics, que re-
presenten més del 90% de les botigues de 
fotografia de l'estat, es troben en un mo-
ment delicat a causa de la possible pèrdua 
de l’activitat de la fotografia de carnet per 
al DNI. Aquest servei, que genera uns in-
gressos de 45 milions d'euros anuals en tot 
l'estat, i que a causa del marge que reporta, 
la seva pèrdua posa en risc la subsistència 
del 80% del sector, es pretén centralitzar 
en les comissaries de policia, posant en risc 
aquests 2.000 comerços amb els seus co-
rresponents llocs de treball.

Per aquest motiu, PIMEComerç i Eufoto 
reclamen a l'administració que s'escolti 
les propostes de valor i tecnològiques del 
sector abans de prendre qualsevol decisió 
respecte a aquest servei. Eufoto continua 
creixent i invertint per a transformar-se i 
adaptar-se a la nova realitat i per això han 
desenvolupat una plataforma digital que 
posen a la disposició del Ministeri de l'In-
terior per a poder conservar el negoci dels 
DNI, com en la resta de països europeus.
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Després de l’aprovació d’aquesta llei, queda 
pendent, en matèria de morositat, instaurar 

un règim sancionador que multi les empreses 
moroses, un aspecte especialment important en 

l’actual context econòmic.

La Llei de Creació i Creixement d’em-
preses, més coneguda com a Llei Crea i 
Creix, ja és una realitat. La norma, que 
va ser aprovada el passat 15 de setem-
bre al Congrés dels Diputats de forma 
definitiva, s’orienta a facilitar la creació 
d’empreses, reduir obstacles pel que fa a 
la regulació, lluitar contra la morositat i 
impulsar el seu creixement i expansió. Tal 

L’APROVACIÓ DE LA 
LLEI CREA I CREIX,  

un pas endavant en la 
lluita contra la morositat
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com afirma el president de PIMEC, An-
toni Cañete, “es tracta d’una de les lleis 
més rellevants dels últims anys, que ha 
de guiar-nos i contribuir a la recuperació 
econòmica i empresarial del nostre país”.
La norma, que inclou diverses propostes 
i esmenes liderades per PIMEC i la Plata-
forma Multisectorial contra la Morosidad 
(PMcM), ha comptat amb un ampli su-
port al Congrés dels Diputats. En aquest 
context, Cañete ha agraït a l’arc parla-
mentari la seva dedicació per aprovar fi-
nalment “una Llei Crea i Creix més eficaç 
i eficient, en la qual hem estat treballant 
des de fa mesos, lluitant per tal que cer-
tes esmenes contraproduents no tiressin 
endavant, com la que pretenia comptar 
la data de facturació com a inici del còm-
put del termini legal de pagament, en lloc 
de la data d’entrega del bé o prestació 
de servei, com estableix la Directiva Eu-
ropea”.

La nova llei preveu mesures que afecten 
la lluita contra la morositat, però també la 
facilitat de creació i creixement de les em-
preses i el finançament empresarial. A con-
tinuació, destaquem les més significatives.

Mesures per lluitar contra  
la morositat
La morositat en les operacions comercials 
és una de les causes que més incidència 
té en la liquiditat i rendibilitat de les em-
preses, amb una especial afectació en el 
cas de les pimes. Per aquest motiu, s’es-
tén l’obligació d’expedir i remetre factura 
electrònica en totes les relacions comer-
cials a empreses i autònoms, garantint 
així un major control dels pagaments.

A més, la llei contempla que d’ara enda-
vant els contractistes hauran d’acreditar 
en les seves certificacions d’obra que els 
pagaments realitzats als seus subcontrac-
tistes s’ajusten als terminis de pagament 
legals. D’aquesta manera, es protegeix 
pimes i autònoms enfront dels llargs ter-
minis de pagament que s’han convertit 

en una pràctica habitual per part de les 
grans companyies i que, malauradament 
en alguns casos, els han deixat pel camí.
Un altre punt fonamental que especifica 
la nova norma és que no podran accedir 
a una subvenció pública aquelles empre-
ses que no compleixin amb els terminis 
de pagament establerts en la Llei de Mo-
rositat, incloses les subvencions vincula-
des al Pla de Recuperació. I això no és tot. 
La Llei Crea i Creix preveu millores com 
la creació d’un Observatori Estatal de la 
Morositat Privada, que publicarà anual-
ment un llistat d’empreses moroses.

Mesures per facilitar  
la creació d’empreses
La Llei Creia i Creix no només busca aca-
bar amb la morositat. De fet, una de les 
mesures que més criden l’atenció és la 
possibilitat de construir una Societat de 
Responsabilitat Limitada amb tan sols un 
euro. Fins ara, el mínim legal establert 
era de 3.000 euros. Aquest canvi suposa 
una disminució en el cost econòmic que 
implica la constitució d’una empresa, així 
com una simplificació en els tràmits.

Amb l’aprovació de la nova norma també 
es facilita la constitució telemàtica d’em-
preses a través de la finestra única del 
Centro de Información y Red de Creación 
de Empresas (CIRCE). Gràcies a aquesta 
mesura, es redueixen els terminis per a la 
creació de l’empresa i els costos notarials 
i registrals que comporta el procediment.

Mesures per promoure el  
creixement de les empreses
Un altre dels objectius de la llei és afavo-
rir l’expansió i el creixement de les em-
preses, especialment de les pimes. Per 
aconseguir-ho, no només se simplifica 
la legislació vigent, sinó que s’eliminen 
regulacions innecessàries i s’estableixen 
procediments més àgils. D’aquesta ma-
nera, es pretén aconseguir una millora 
en l’eficiència del marc regulador de les 
activitats econòmiques.

D’altra banda, es modifiquen la Llei de 
mesures de liberalització del comerç, am-
pliant el catàleg d’activitats econòmiques 
exemptes de llicència, i la Llei de Garan-
tia d’Unitat de Mercat, reforçant així la 
cooperació entre les Administracions 
Públiques i els mecanismes de protecció 
d’empreses i consumidors davant les me-
sures que no respecten els principis de 
proporcionalitat i necessitat.

Mesures d’ajuda al finançament
Finalment, cal destacar que per tal de 
millorar els instruments de finançament 
del creixement empresarial, es potencien 
alternatives al finançament bancari com 
el crowdfunding, la inversió col·lectiva i 
el capital risc.

En l’àmbit del crowdfunding, cal destacar 
que gràcies a la Llei Crea i Creix la legis-
lació espanyola s’adapta a la normativa 
europea, i ho fa introduint una major fle-
xibilitat per aconseguir que aquestes pla-
taformes prestin els seus serveis a Europa 
i reforçant la protecció dels inversors.

En relació amb les Institucions d’Inversió 
Col·lectiva, s’elimina el caràcter obliga-
tori de l’informe trimestral, s’estableixen 
els mitjans telemàtics com a mitjà de co-
municació per defecte i es flexibilitza el 
règim de diversificació d’inversions de les 
entitats de capital risc.

D’altra banda, s’impulsa la indústria del 
capital risc ampliant els tipus d’empreses 
en les quals poden invertir aquestes enti-
tats, incloent-hi empreses financeres amb 
un alt component tecnològic.

L’aprovació d’aquesta llei és, sens dub-
te, una notícia important per a totes 
aquelles persones que s’estan plantejant 
posar en marxa una petita o mitjana em-
presa, ja que no només es redueixen els 
tràmits de constitució, sinó que també 
disminueix el cost econòmic que suposa 
crear una empresa.
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més indústria i amb millors polítiques indus-
trials són més resilients, més rics i, per tant, 
donen més oportunitats”. Mitjançant un to-
tal de 152 mesures, es preveu augmentar la 
productivitat aparent del treball a la indústria 
un 3% anual, produir de manera més soste-
nible i augmentar el grau d’electrificació del 
sector industrial fins al 42,4%. 
Així mateix, també es vol incrementar el 
nombre d’empreses exportadores i aug-

El Pacte Nacional per la Indústria és un projecte de país amb una 
inversió de més de 3.000 milions d’euros que pretén transformar el model 

industrial català i promoure una indústria més digitalitzada, innovadora, 
sostenible i generadora d’ocupació de qualitat.

El PNI facilitarà el 
finançament de les 

empreses industrials i ha 
fet reserva del 60% de 
les subvencions i ajuts 
per a micros, petites i 

mitjanes empreses

EL Pacte Nacional per la 
Indústria REFORÇA LES 

PIMES EN EL SECTOR  
INDUSTRIAL

Estem vivint temps convulsos farcits de ma-
les notícies. Així que per poques bones que 
en vinguin, cal remarcar-les i aquesta és una 
gran notícia: el foment de la indústria a Ca-
talunya.  
Al setembre es va signar el Pacte Nacional 
per a la Indústria (PNI) 2022-2025 fruit d’un 
ampli compromís i consens entre els agents 
socials i el govern, per reindustrialitzar Ca-
talunya amb un gran objectiu: incrementar 
el pes de la indústria fins al 25% del PIB el 
2030, que ara representa un 20% del PIB 
i un 18% de l’ocupació, tot i que aquesta 
xifra augmenta fins al 50% del PIB si es 
tenen en compte les activitats que n’estan 
associades.

Aquest projecte de país, amb una inversió 
de més de 3.000 milions d’euros pretén 
transformar el model industrial català i pro-
moure una indústria més digitalitzada, inno-
vadora, sostenible i generadora d’ocupació 
de qualitat. I és que tal com diu el president 
de PIMEC, Antoni Cañete, “els països amb 
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mentar les exportacions industrials fins als 
90.000 milions d’euros; aconseguir un in-
crement de la inversió de les empreses in-
dustrials en actius i crear ocupació industrial 
de qualitat fins a assolir la xifra de 510.000 
persones afiliades a la Seguretat Social. A 
més de la inversió prevista, hi haurà 470 
milions d’euros destinats a finançament en 
forma de préstecs.
El Pacte Nacional per a la Indústria s’estruc-
tura en 5 àmbits temàtics: Sostenibilitat, 
energia i economia circular; Digitalització, In-
dústria 4.0, innovació i internacionalització; 
Ocupació de qualitat, condicions de treball 
i formació de les persones treballadores a la 
indústria; Infraestructures i sòl industrial; Fi-
nançament i dimensió empresarial. 

Quin paper hi juguen les pimes? 
Tot i que les pimes constitueixen el gruix de 
les empreses a Catalunya el finançament 
constitueix una de les principals barreres i 
obstacles per al seu creixement. Aquest pro-
jecte un bon punt de partida perquè les pi-

mes puguin agafar massa muscular, créixer 
i augmentar el pes de la indústria.  Tal com 
diu PIMEC, l’economia ha d’anar encamina-
da a pensar en petit per poder fer-se grans. 
En aquest sentit, el PNI pretén facilitar el 
finançament de les empreses industrials a 
través de l’ICF i Avança amb 950 milions 
d’euros durant el període del Pacte, i ha fet 
reserva del 60% de les subvencions i ajuts 
per a micros, petites i mitjanes empreses, 
la qual cosa suposa un pas endavant que 
permetrà treballar per implementar mesures 
en els processos d’innovació, sostenibilitat i, 
sobretot, generar ocupació de qualitat, fet 
que la patronal de les pimes ha celebrat.  En 
la mateixa línia, el PNI busca afavorir l’em-
prenedoria i el nombre de startups fins a 
les 2.800,  augmentant la dimensió de les 
empreses industrials catalanes fins a les 17,5 
persones per empresa el 2025. 

PIMEC participa en el grup de treball de Fi-
nançament i dimensió empresarial que té les 
següents línies estratègiques: 

• Dimensió empresarial: L’accés al finança-
ment és fonamental perquè les empreses 
guanyin dimensió i els permeti actuar amb 
la màxima eficiència i la vegada, aconseguir 
la dimensió necessària facilita l’accés al fi-
nançament.

• Emprenedoria: La política d’emprenedoria 
té com a objectiu donar suport a les empre-
ses, en particular a les pimes, promovent 
l’educació emprenedora a tots els nivells, així 
com arribar i fomentar grups específics amb 
potencial emprenedor. 

• Finançament:  Es donaran a conèixer al-
tres tipus de finançament més adients que 
l’autofinançament o el crèdit bancari per 
guanyar una dimensió eficient. Per exemple, 
la capitalització mitjançant l’aliança estratègi-
ca amb un inversor industrial o financer, així 
com diferents tipus de finançament alterna-
tiu (capital risc, àngels inversors, plataformes 
de finançament col·lectiu, entre d’altres). 

Tota una bateria de mesures amb l’objec-
tiu d’incrementar la dimensió de les pimes 
per tal que puguin competir eficaçment en 
el mercat global i actuïn com a tractores de 
l’economia, així com fomentar l’emprene-
doria i posar a disposició del sector produc-
tiu instruments eficients de capitalització i 
de finançament per facilitar el creixement i 
l’activitat empresarial. 

Entra al nostre Canal de Youtube per veure l'acte de signatura del PNI  ↗
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orienta un treball compartit pels pròxims 
mesos”, ha dit Ginesta, qui també ha 
concretat que “cada dia que passa sense 
acord de pressupostos és un dia perdut 
d’oportunitats de progrés econòmic i so-
cial per al nostre país”. En aquest sentit, 
la patronal ha assenyalat que els pressu-
postos “han d’anar orientats a la creació 
d’un marc de competitivitat econòmic, 
social i mediambiental per a la reactiva-
ció econòmica”.

El Govern de la Generalitat, les orga-
nitzacions empresarials i els principals 
sindicats han arribat a un acord en dife-
rents àmbits socials i econòmics perquè 
es tinguin en compte en els Pressupos-
tos de la Generalitat per al 2023. Un 
primer acord que engloba un conjunt 
de mesures rellevants en matèria d’acti-
vació econòmica, formació i qualificació 
professional i suport social. El secretari 
general de PIMEC, Josep Ginesta, ha 

valorat aquest “d’històric perquè posa 
en primer pla el diàleg social amb una 
perspectiva proactiva de col·laboració 
entre organitzacions empresarials i sin-
dicals amb el Govern per a la construcció 
de polítiques públiques”. A més l’acord 
obliga les parts a continuar consensuant 
el seu contingut al llarg dels pròxims me-
sos, pel que es tracta “d’un punt de par-
tida perquè també s’acorda treballar el 
seu desplegament en el futur, i per tant, 

ACORD DE MESURES 
PRESSUPOSTÀRIES 

 ratificat al Consell del 
Diàleg Social

PIMEC celebra l’acord del Consell Diàleg Social que orienta els 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya cap a un marc de 

competitivitat econòmic, social i mediambiental.
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El conjunt de mesures acordades tenen tres 
grans blocs. En primer lloc, aposten per la 
reactivació econòmica i la seva facilitació, 
per generar i preservar el màxim nombre 
de llocs de treball possibles. En segon lloc, 
les mesures aposten per la formació de les 
persones i la seva qualificació professional, 
per aproximar-les a la millor ocupabilitat. I, 
en tercer lloc, i finalment, aposten pel su-
port social quan aquestes persones no es 
poden inserir al mercat de treball.

En tant a les mesures per a la consolidació i reforç del Consell del Diàleg 
Social i de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social, s’ha acor-
dat establir mecanismes de seguiment entorn a les possibles mesures per 
fer front a l'impacte de l'increment del cost de la vida, així com les línies de 
suport que es puguin destinar a compensar l’increment de la despesa ener-
gètica de les empreses i famílies les empreses i famílies.

• Garantir pel 2023 l’execució de 680 
milions d’euros del Pacte Nacional 
per a la Indústria, i el compromís 
també de garantir l’horitzó 2025 de 
3.270 milions

• Garantir la dotació de recursos per 
fer realitat la facilitació de 
l’activitat econòmica i tramitacions 
de llicències, i accelerar la imple-
mentació de les previsions 
contingudes a la Llei 18/2020, de 
28 de desembre, per garantir 
també la desburocratització i 
l’alleugeriment de terminis 

• Resoldre els colls d’ampolla 
administratius de la Generalitat en 
les tramitacions de llicències d'inici 
d’activitat

• Intensificar el suport a la interna-
cionalització de les empreses 
catalanes amb l’augment de fins a 
2 milions d’euros d’ajudes directes, 
mitjançant cupons a la internacio-
nalització

• Crear una nova partida de 2 milions 
d’euros d’ajudes directes per a la 
implementació de les polítiques 
d’internacionalització de les 
empreses catalanes, a través dels 
seus plans de promoció empresa-
rial a l’exterior. 

• Garantir Polítiques Actives 
d’Ocupació, mitjançant l’execució 
del pressupost estimat pel 2023 de 
595 milions d’euros, per fer front a 
l’atur estructural, els canvis en el 
teixit productiu davant la doble 
transició (verda i digital) o l’envelli-
ment demogràfic.

1 Mesures per 
a l'activació 
econòmica • Promoure la creació de més grups 

d’FP, amb una dotació de 14,5 milions 
d’euros

• Garantir que l’oferta de formació 
està estretament lligada a la 
demanda de perfils professionals 
de les empreses, i que el desplega-
ment s’executa amb eficàcia

• Destinar els recursos necessaris al 
Consorci de Formació Continuada 
de Catalunya (CONFORCAT), 
perquè la Generalitat assumeixi la 
competència de l’execució íntegra 
la formació bonificada i demanda a 
Catalunya per evitar que es 
continuïn perdent recursos

• Impulsar una campanya de 
promoció i sensibilització dels 
certificats professionals amb gremis 
i associacions per impulsar aquests 
mecanismes com a nodes de 
connexió en el teixit productiu

• Compartir, en els espais de 
concertació propis del Sistema 
FPCAT, la informació que permeti 
conèixer-ne les dades  de manera 
transparent.

• Destinar els recursos que es vagin 
obtenint de la millora de la 
complementarietat entre la Renda 
Garantida de Ciutadania i l’Ingrés 
Mínim Vital a la millora de la 
qualitat i la cobertura de RGC i 
l’assoliment dels seus objectius 
d’inclusió social i d’integració 
laboral 

• Afavorir l’activació laboral de les 
persones beneficiàries de la Renda 
Garantida de Ciutadania

2

Mesures per al 
suport social

Mesures per a la 
formació i 

qualificació 
professional

3

Govern i agents socials 
acorden garantir 

l’execució pel 2023 
de la totalitat dels 
680 milions d’euros 
del Pacte Nacional 

per a la Indústria, i el 
compromís de garantir 

l’horitzó 2025 de  
3.270 milions

Accedeix a la compareixença del secretari general de PIMEC,  
Josep Ginesta al Consell del Diàleg Social  ↗



PIMECNEWS 65  |  DESEMBRE 2022

PANORAMA | 

Hem anat enllaçant diverses crisis que han 
generat incerteses en diferents àmbits, i 
un dels més colpits en aquest sentit ha 
estat l’econòmic. L’impacte de les crisis 
econòmiques sobre les emocions és relle-
vant i sovint no s’hi dona la consideració 
que caldria. Un aprenentatge interessant 
en aquestes conjuntures de contingència 
és el que planteja el metge psicoterapeu-
ta Norberto Levy, qui postula que: “Acos-
tumem a creure que les emocions són el 
problema. Que la por, l’enuig, la culpa, 
etc., són els problemes que ens assetgen. 
I no és així. Es converteixen en problemes 

quan no sabem com aprofitar la informa-
ció que ens brinden, quan ens enredem 
en elles i la nostra ignorància emocional 
les converteix en un problema més”.  

Les micro, petites i mitjanes empreses po-
den posar en marxa mesures preventives   
per minimitzar situacions d’estrès, o altres  
riscos psicosocials  dins de l’entorn laboral. 
En definitiva, es tracta de mesures de pre-
venció i de generació d’entorns saludables 
que fomentin el benestar emocional i tin-
guin impacte sobre la salut mental de les 
persones empresàries i treballadores.

Impuls per la 
SALUT MENTAL

Cal recordar que la mipime és un actor 
dominant i imprescindible de l’estructura 
productiva catalana, ja que representa el 
99,8% del teixit productiu (518.883 em-
preses i 558.875 persones autònomes), el 
62,2% del valor afegit brut i el 68,8% 
de l’ocupació. Com a protagonista prin-
cipal que és, des de la Fundació PIMEC 
estem impulsant una transformació i sen-
sibilització empresarial per mantenir els 
centres de treball com a entorns saluda-
bles, amb especial atenció al foment de 
la salut mental. De fet, estem oferint un 
servei d’atenció telefònic psicoemocional 

Les micro, petites i mitjanes empreses poden posar en marxa mesures 
preventives per minimitzar situacions d’estrès, o altres riscos psicosocials 

dins de l’entorn laboral, que fomentin el benestar emocional i tinguin 
impacte sobre la salut mental de les persones empresàries i treballadores.
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per a qualsevol persona empresària i la 
seva família amb la col·laboració de la 
Fundación Salud y Persona i l’Ajuntament 
de Barcelona. 

Un exemple d’ajut satisfactori des del te-
lèfon gratuït de suport psicoemocional és 
el de la Karina, empresària amb un negoci 
de pastisseria i forn vegà i sense gluten. 
Durant la pandèmia va tenir dificultats 
amb la seva sòcia, ja que es va identificar 
una incompatibilitat entre elles perquè te-
nien visions diferents sobre com fer front 
als efectes de la COVID19. La sòcia volia 
tancar i la Karina volia seguir lluitant, tot 
i que vivia la situació d’ansietat més llarga 
de la seva vida. De fet, va estar en situa-
ció de “mort empresarial”, així és com ho 
descriu la Karina; a més, s’hi va afegir la 
defunció del seu pare. “Vaig viure un do-
ble dol”, subratlla. I en aquest moment de 
dolor emocional i de crisi ansiosa, l’acom-
panyament que va rebre de la Fundació 
PIMEC va esdevenir clau perquè va fer que 

confiés en l’assessorament, en primera 
instància del suport telefònic i, en segon 
lloc, d’una psicòloga que amb 5 sessions 
la va portar a cloure el cicle passat i posar 
el focus en el present. “Va ser l’empenta 
que necessitava per refermar-me com a 
emprenedora”, emfatitza la Karina, que 
ara té un nou negoci en el mateix sector 
d’activitat d’on va sorgir la contingència 
amb la seva sòcia.

A més, des de la Fundació acabem de 
signar un conveni amb l’Institut Hospi-
tal del Mar d’Investigacions Mèdiques 
(IMIM-Hospital del Mar) amb l’objectiu 
comú de millorar la salut mental de les 
persones empresàries i treballadores, dins 
de l’àmbit de les organitzacions mipimes. 
L’acord de col·laboració estableix que es 
facilitarà l’accés de les micro, petites i 
mitjanes empreses a la participació en el 
projecte europeu MENTUPP, a través de 
les intervencions dissenyades i facilitades 
pel grup de recerca en salut mental de 
l’IMIM per a combatre l’estrès, el burnout 
i els símptomes depressius i d’ansietat.

La vocació col·laborativa de la Fundació 
PIMEC s’evidencia amb acords o coope-
racions amb diverses entitats que s’afe-
geixen a les ja mencionades: organitza-
cions com Ambfeina, Incorpora Salut 
Mental, Institut Gestalt, Col·legi de Psi-
còlegs de Catalunya, Generalitat de Ca-
talunya –Departament de Salut i Departa-
ment de Treball– i l’Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, delega-
ció de Catalunya, entre d’altres. 

El metge Daniel López Rosetti, en un dels 
seus llibres apunta que les persones no 
som éssers racionals, sinó que som éssers 
emocionals que raonem. Seguint aquest 
postulat, des de la Fundació PIMEC con-
tribuirem a sensibilitzar l’empresa  sobre 
la salut emocional i psicològica de les per-
sones empresàries i treballadores.

“Acostumem a creure 
que les emocions són 
el problema. Que la 
por, l’enuig, la culpa, 

etc. són els problemes 
que ens assetgen. I no 
és així. Es converteixen 
en problemes quan no 
sabem com aprofitar 
la informació que ens 

brinden”

Entra al nostre Canal de Youtube per veure com afecta la salut en la rendibilitat empresarial  ↗

Les evidències que ha 
portat la pandèmia
 

La pandèmia ha evidenciat que 
les persones empresàries i treba-
lladores pateixen també afecta-
cions sobre la seva salut emocio-
nal i psicològica fruit de l’evolució 
dels negocis i del mercat laboral. 
De fet, durant un dels períodes 
més complexos de la Covid 19, al 
juny de 2020, la Fundación Salud 
y Persona va registrar algunes da-
des que mostren l’afectació sobre 
la salut mental, a través d’una en-
questa realitzada a 50 empreses 
amb 563 respostes. En concret, el 
35% de les persones enquestades 
van donar respostes pròpies d’un 
estat d’ànim proper a la depres-
sió. A més, el 50% es va sentir 
nerviós en algun moment del seu 
dia i d’aquests individus un 10% 
va percebre nerviosisme la ma-
jor part del temps, podent estar 
patint trastorns d’ansietat. Cal 
destacar que l’estrès es va donar 
pràcticament en un 60% dels ca-
sos i que més del 50% de les per-
sones enquestades van manifes-
tar tenir dificultats vinculades a la 
qualitat del descans, tot afectant 
de manera molt important sobre 
el seu estat d’ànim i rendiment en 
el treball.
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El president de PIMEC, Antoni Cañete, 
ha fet el tour d’activisme empresarial de 
la patronal arreu del territori català cele-
brant diverses jornades sota el títol “Re-
activem-nos”, els quals tenen  l’objectiu 
principal de compartir les inquietuds i les 
necessitats de les pimes i de les persones 
autònomes, per definir les prioritats i les es-
tratègies de la patronal per als pròxims anys 
i dissenyar les mesures i les accions que es 
traslladen i reclamen als diferents governs 
i els poders legislatius. Així mateix, aquest 
tour pretén trobar solucions per superar la 
crisi i propiciar el creixement empresarial 
dels territoris, tot contribuint a la reactiva-
ció econòmica del país. 

En totes les trobades, Antoni Cañete ha 
fet una reflexió sobre els canvis que s’estan 
produint al món econòmic i empresarial. 
En algunes ocasions, ha definit el moment 
actual com “un canvi d’era, en la qual serà 
necessària una mirada d’un capitalisme 
més inclusiu, en què la columna vertebral 

serà la gestió de la productivitat, la compe-
titivitat, el creixement i la viabilitat”, i en la 
que també caldrà  aconseguir normatives 
justes i equitatives per a les pimes a l’hora 
de competir en igualtat de condicions res-
pecte de les grans companyies.

Aquestes jornades compten amb interven-
cions en un format d’acte dinàmic i parti-
cipatiu amb els empresaris i empresàries 
assistents, ja que són ells qui decideixen les 
temàtiques a tractar en cada esdeveniment: 
l’encariment de l’energia, la Formació Pro-
fessional, la reforma laboral, el finança-
ment, els fons europeus Next Generation 
EU, entre altres. “La pujada dels costos 
empresarials està causant greus problemes 
en les finances de les nostres pimes, fins al 
punt posar en risc la continuïtat d’algunes 
empreses locals”, ha posat de manifest en 
diverses de les trobades.

Baix Camp
Antoni Cañete va iniciar aquest tour 

L’ACTIVISME 
EMPRESARIAL 

recorre Catalunya
Des que és president de PIMEC, Antoni Cañete, 

ha fet un tour recorrent Catalunya amb l’objectiu 
de compartir les necessitats de les pimes i les 

persones autònomes, per definir les prioritats de 
l’entitat i dissenyar accions davant dels governs.

Tour PIMEC a Baix Camp.Círcol de Reus, Reus.

d’activisme empresarial al Baix Camp.  El 
Círcol de Reus va acollir a finals de març 
aquest acte, el primer de Gerard Pagès 
com a president de PIMEC Baix Camp, 
qui va estar acompanyat pel president de 
PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, i es va 
ressaltar la projecció i el potencial del te-
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seva implicació i tasca durant els dotze anys 
que ha estat al capdavant de la delegació.

Vallès Oriental 
El Mas de Sant Lleí, a Vilanova del Vallès, 
va acollir a l’abril aquesta jornada amb l’as-
sistència de més de 200 empresaris i em-

presàries del Vallès Oriental, la participació 
del president de PIMEC al territori, Daniel 
Boil. La temàtica principal va ser la necessi-
tat d’impulsar mesures que ajudin les pimes 
locals a recuperar la seva viabilitat davant 
l’encariment de l’energia, les matèries pri-
meres i el transport. 

El programa Kit 
Digital pretén arribar 

a gairebé un milió 
de petites empreses, 

microempreses 
i autònoms, i es 

desenvoluparà fins  
l’any 2023

rritori, així com l’empenta del seu teixit 
productiu.

Amb motiu del recent relleu a la presidèn-
cia de la Comissió Executiva de la patronal 
al Baix Camp, PIMEC va retre homenatge al 
president sortint, José María Caballero, per la 

Tour PIMEC al Vallès Oriental. Mas de Sant Lleí, Vilanova del Vallès.

Tour PIMEC al Vallès Occidental. L'Amfiteatre de la Fundació 1859 Caixa Sabadel, Sabadell.Tour PIMEC a Baix Camp.Círcol de Reus, Reus.

Més detalls del tour al canal de Youtube de PIMEC  ↗
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Terres de l’Ebre 
En el marc de la Fira ExpoEbre de Tortosa, 
la patronal va recollir a l’abril les reivindi-
cacions de les pimes en aquest acte que 
va obrir la presidenta de PIMEC Terres de 
l’Ebre, Elisabet Zapater, el president de 
PIMEC Comerç i Autònoms a Terres de 
l’Ebre, Joan Caballol i el president de PIMEC 
Tarragona, Jordi Ciuraneta.

Catalunya Central
L’11 de maig, més de 200 empresaris i em-
presàries van participar en l’acte de la Cata-
lunya Central, celebrat a Món Sant Benet, 
a Sant Fruitós del Bages. El president de 

PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó, i la 
secretària territorial de la patronal, Montse 
Ficapal, es van encarregar de la benvingu-
da de l’acte. Prèviament a la conferència, 
Antoni Cañete, acompanyat per una re-
presentació de la patronal a la Catalunya 
Central, va participar en un dinar col·loqui 
organitzat pel Rotary Club de Manresa. 

Maresme - Barcelonès Nord
Al maig també es va celebrar l’acte ‘Reac-
tivem-nos’ al Tecnocampus de Mataró, al 
Maresme, en què, a petició del públic as-
sistent, es va parlar sobre energia, formació 

i reindustrialització. En aquest cas, la ben-
vinguda va anar a càrrec del president de 
PIMEC al territori, Joan Pera, i la vicepresi-
denta Anna de Quirós. 

Baix Llobregat - L’Hospitalet 
Més de 150 empresaris i empresàries del 
Baix Llobregat van participar en la jornada 
que es va celebrar a l’emblemàtica Masia del 
Futbol Club Barcelona en què la reforma la-
boral va ser un dels temes que més preocu-
paven als assistents. El president de PIMEC 
Baix Llobregat – L’Hospitalet, Joan Soler, va 
donar la benvinguda i al llarg de la trobada 

“Volem situar 
les pimes en el pont 
de comandament i 

que estiguin allà on es 
prenen les decisions que 
les afecten per garantir 
que es legisli pensant 

primer en els més petits” 

Tour PIMEC a Baix Llobregat - L'Hospitalet. La Masia del FCB, Sant Joan Despí.

Tour PIMEC a Tarragona. Port Aventura, Salou.
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van participar també els vicepresidents de PI-
MEC al territori, Nati Pintado i Óscar Álvarez. 

Vallès Occidental
El president de PIMEC, Antoni Cañete, va 
continuar la gira d’activisme empresarial al 
Vallès Occidental a l’Amfiteatre de la Fun-
dació 1859 Caixa Sabadell en què hi van as-
sitir més de 350 persones. Al final de l’acte 
Josep Maria Catalán, president de PIMEC 
Vallès Occidental els darrers 5 anys, va anun-
ciar la seva decisió de deixar la presidència 
per motius personals, tot donant pas al fins 
ara vicepresident de l’entitat al territori des 

del 2016, Xavier Pujol, per al seu relleu. Per 
aquest motiu, PIMEC va aprofitar l’esdeve-
niment per retre homenatge a la figura de 
Josep Maria Catalán amb un reconeixement 
a la seva tasca i a les seves aportacions al 
capdavant de la patronal al territori. 

Girona
El Jardí de Calders de Constantins a Sant 
Gregori va acollir l’acte del tour a Girona. 
La benvinguda de l’acte va anar a càrrec 
del president de PIMEC al territori, Pere 
Cornellà, i la vicepresidenta, Mireia Garcia. 
En aquesta jornada, els temes que més pre-

ocupaven al públic assistent van ser la rein-
dustrialització, l’energia i la formació.

Tarragona 
La darrera parada d’aquesta gira d'activis-
me empresarial ha estat al juliol a Tarrago-
na amb la participació de més de 300 em-
presaris i empresàries que es van aplegar 
al Centre de Convencions de Port Aventu-
ra. El president de PIMEC Tarragona, Jordi 
Ciuraneta, i la secretaria territorial, Gem-
ma Gasulla, van ser els encarregats de do-
nar la benvinguda als assistents d’aquest 
últim acte dinàmic i interactiu. 

Tour PIMEC a Catalunya Central. Mont de Sant Benet, Sant Fruitós del Bages. Tour PIMEC a Maresme - Barcelonès N. Tecnocampus, Mataró.

Tour PIMEC a Terres de l'Ebre. Fira Expoebre, Tortosa. Tour PIMEC a Girona. Jardí de Calders de Constantins Sant Gregori, Girona.
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de PIMEC Joves Lleida. Arnó apunta que 
“cada cop més joves prefereixen tenir una 
feina estable encara que impliqui percebre 
menys retribució, que arriscar-se a empren-
dre un projecte que els comportarà córrer 
riscos importants”.

Les traves administratives i impositives, la 
falta d’acompanyament institucional i els 
problemes per aconseguir finançament 
compliquen encara més el camí als joves 
emprenedors. Ho expliquen el president 
de PIMEC Joves Girona, Aleix Gorgorió, i el 
president de PIMEC Joves Barcelona, Albert 
Jané, que puntualitzen que les principals 
adversitats es troben en iniciar una activitat. 
En aquest sentit, Álvaro Sánchez, president 
de PIMEC Joves Vallès Oriental, afirma que 

PIMEC Joves és un altaveu de la realitat de 
molts joves empresaris que aporten il·lusió, 
talent i nous coneixements a organitzacions 
de dimensions i sectors d’activitat diversos. 
És també un espai per a que les persones 
amb esperit emprenedor que inicien un 
nou projecte puguin compartir les seves 
inquietuds. El president de PIMEC Joves, 
el president de PIMEC Jóvenes Madrid i els 
presidents de PIMEC Joves Baix Llobregat - 
L’Hospitalet, Barcelona, Catalunya Central, 
Girona, Lleida, Maresme – Barcelonès Nord, 
Tarragona, Vallès Occidental i Vallès Orien-
tal ens parlen de la situació dels joves als 
seus territoris i identifiquen problemàtiques 
i reptes comuns, però també alguns desafia-
ments vinculats a les particularitats de cada 
territori.

Tots ells coincideixen en que el futur més im-
mediat de les noves generacions d’empre-
saris pot ser prometedor, però no amaguen 
la preocupació per l’impacte que ha tingut 
en molts negocis la covid-19 i la inquietud 
que generen les previsions que apunten cap 
a una crisi econòmica severa derivada de 
l’augment del preu de l’energia i de l’escas-
setat de matèries primeres.

Tot plegat afectarà a les oportunitats dels 
joves empresaris. En el cas d’aquells que 
volen emprendre un negoci, aquest con-
text socioeconòmic advers se suma a les 
dificultats vinculades a la posada en marxa 
de qualsevol nou projecte. “No tots els jo-
ves estan disposats a assumir aquests riscos 
i incerteses”, explica Júlia Arnó, presidenta 

Els presidents de PIMEC Joves identifiquen les problemàtiques i inquietuds 
dels joves empresaris i emprenedors de Catalunya i parlen de com la patronal 

pot ajudar a les noves generacions a afrontar els reptes presents i futurs.

PIMEC Joves aposta per 
fomentar el NETWORKING 

PER FER FRONT ALS 
REPTES COMUNS

Albert Jané, president de  
PIMEC Joves Barcelona

Alberto Rodilla, president de 
PIMEC Joves Vallès Occidental

Carlos Martínez, president  
de PIMEC Joves Maresme

Barcelonès Nord

Josep Soto, president de  
PIMEC Joves

Àlex Brandia, president de  
PIMEC Joves Baix Llobregat 

 L’Hospitalet

Alvaro Sánchez, president  
PIMEC Joves Vallès Oriental
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Aquesta qüestió afecta especialment a la 
captació de talent. Al nostre territori te-
nim un potencial molt gran, però és difícil 
ser atractius pel talent de fora de la nostra 
zona”. Per això, defensa que amb voluntat 
política es pot aconseguir que les empreses 
de la Catalunya Central siguin més compe-
titives. En el cas de Lleida, Júlia Arnó apunta 
que l’extensió del territori pot ser una difi-
cultat diferencial respecte a altres indrets. 
“Depenent del tipus de negoci que iniciïs, a 
Lleida és més difícil créixer a curt termini que 
a Barcelona. És un tema d’escala. Si poses 
en marxa una botiga a Barcelona hi ha més 
massa crítica de clients que poden entrar-hi 
que a Lleida”, afirma.

Aquest tipus de dificultats, però, no es 
donen en els casos de negocis digitals. Tal 
com explica el president de PIMEC Joves 
Maresme – Barcelonès Nord, Carlos Mar-
tínez: “La digitalització de les empreses ha 
trencat els límits territorials i facilita que els 
empresaris puguin aconseguir inversors 
d’altres territoris”. De fet, per a la majoria 
de joves la digitalització dels seus negocis 
és pràcticament innegociable perquè, com 
afirma Aleix Gorgorió “han nascut paral·le-
ls a la tecnologia i tenen una gran capacitat 
d’adaptació”.

PIMEC Joves, un punt de trobada 
per al teixit empresarial jove  
de Catalunya
Des de PIMEC Joves es treballa per ajudar 
a les noves generacions d’empresaris a 
superar totes aquestes dificultats que han 
d’afrontar per tirar endavant el seus nego-
cis. També es fomenta l’emprenedoria i es 
potencia el talent jove. Per aconseguir-ho, 
el president de PIMEC Joves Vallès Occi-

“qualsevol gestió requereix molts recursos, 
econòmics i no econòmics, la qual cosa és 
contraproduent si volem afavorir la creació 
de noves empreses”.

Pel que fa al suport que reben els joves em-
presaris, Núria Tous, presidenta de PIMEC 
Joves Tarragona, explica que “tot el cercle 
de confort per als empresaris neix majori-
tàriament en el sector privat. Malaurada-
ment, no podem extreure la mateixa lectura 
pel que fa a la gestió de les administracions 
públiques”. El president de PIMEC Joves, Jo-
sep Soto, hi afegeix un altre factor: la moro-
sitat. “Ens afecta molt que les empreses no 
es pagui en el termini establert i que no hi 
hagi un expedient sancionador, ja que man-
tenir l’activitat té uns costos”, afirma.

Aquestes problemàtiques no són les úniques 
que afecten als joves. Alguns territoris pre-
senten dificultats afegides derivades de la 
ubicació, les infraestructures o bé l’extensió 
del territori. És el cas dels joves de la Catalun-
ya Central, que tal com explica Carles Pons, 
president de PIMEC Joves d’aquest territo-
ri, tenen una dificultat afegida quan volen 
emprendre un negoci. “Les infraestructures 
dificulten la connexió amb Barcelona. Tot i 
que estem molt a prop de la capital cata-
lana, destinem molt temps a anar i tornar. 

dental, Alberto Rodilla, considera que “és 
fonamental explicar la veritat a l’empre-
nedor, no només la part positiva de ser-
ho”. En aquest sentit, comenta que “cal 
fer pedagogia explicant quines habilitats i 
coneixements es requereixen per muntar 
una empresa, conscienciant als joves de la 
importància que té que es formin”.

Per tal d’abordar totes aquestes qüestions 
amb els joves empresaris, Albert Jané consi-
dera que s’han de generar comunitats fortes 
i cohesionades. “A partir del networking és 
com sorgeixen noves iniciatives”, afirma. 
Més enllà d’afavorir l’intercanvi d’opinions, 
el president de PIMEC Baix Llobregat-L’Hos-
pitalet, Àlex Brandia, considera que és clau 
aprofitar els espais de networking “per 
combinar les idees i l’energia dels joves amb 
l’experiència dels empresaris sènior”.

Així doncs, un dels grans reptes de la pa-
tronal és atreure a les noves generacions 
d’empresaris per aconseguir crear una xarxa 
extensa i des del passat mes de novembre es 
treballa en aquest sentit també des de Ma-
drid. El president de PIMEC Jóvenes Madrid, 
Adrian Jofre, explica que “des de la patronal 
donem veu a una nova generació de líders 
empresarials que demanen torn i tenen la 
responsabilitat d’ocupar la seva posició en el 
diàleg social”.

Des de PIMEC Joves es busca acompanyar 
al col·lectiu de joves empresaris en tots els 
reptes que tenen per davant, fomentant el 
compromís amb la cultura de l’esforç i la 
feina ben feta. És així com es pot generar 
ocupació de qualitat i, en última instància, 
assegurar la competitivitat del teixit empre-
sarial català en un món global.

Les traves 
administratives 

compliquen encara 
més el camí als joves 

emprenedors

Aleix Gorgorió, president de 
PIMEC Joves Girona

Carles Pons, president de 
PIMEC Joves Catalunya Central

Núria Tous, presidenta de 
PIMEC Joves Tarragona

Carlos Martínez, president  
de PIMEC Joves Maresme

Barcelonès Nord

Júlia Arnó, presidenta de  
PIMEC Joves Lleida

Adrian Jofre, president  
PIMEC Jóvenes Madrid
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El president del Partit Popular, Alberto Núñez 
Feijóo, va visitar la seu de PIMEC al setembre 
per reunir-se amb el president de l’entitat, 
Antoni Cañete, i amb una àmplia represen-
tació de la Junta Directiva de la patronal, per 
tal de fer un repàs a la situació de les pimes 
catalanes i intercanviar propostes i impres-
sions sobre l'actual context econòmic. El 
president de PIMEC va mostrar la seva preo-
cupació per la crisi energètica i l’escalada de 
preus i va ressaltar les conseqüències direc-
tes de la inflació en el teixit empresarial i les 

preocupacions latents en bona part del co-
merç urbà. És per això, que Antoni Cañete 
va insistir en la necessitat de canviar el siste-
ma de fixació de preus de l'energia i que els 
preus del gas i l'electricitat quedin desaco-
blats entre si. Cañete va alertar de les greus 
conseqüències per les empreses i autònoms 
“si no es prenen mesures immediates i con-
tundents en matèria energètica”.  
Antoni Cañete va recalcar la importància 
que les pimes catalanes tinguin veu pròpia 
en el diàleg social espanyol, ja que, en pa-

Durant el mes de se-
tembre PIMEC també 
ha rebut la visita del mi-

nistre d'Inclusió, Seguretat Social i Migra-
cions, José Luís Escrivá, per reunir-se amb 
el col·lectiu d'autònoms i representants 

de gremis i associacions empresarials per 
analitzar la reforma del RETA, les cotitza-
cions i el sistema de pensions. En el trans-
curs de la jornada, el president de PIMEC, 
Antoni Cañete, va reclamar una "fiscalitat 
més justa per a les micro, petites i mitja-
nes empreses i autònoms més enllà dels 
debats territorials que s'han anat generant 
darrerament".
Elisabet Bach, presidenta d'Autònoms 
PIMEC, va presentar un conjunt de pro-
postes per esmenar el Reial Decret-llei 
13/2022, convalidat al Congrés dels Dipu-
tats i tramitat com a projecte de llei, per 
tal de "millorar el tractament dels supòsits 
dels autònoms societaris i fer un pas enda-
vant en la protecció del col·lectiu". Entre 

PIMEC DENUNCIA DAVANT FEIJÓO  la falta 
de veu de les pimes en el diàleg social espanyol 

AUTÒNOMS PIMEC PROPOSA millorar la 
reforma del RETA al ministre Escrivà

raules del president, “això representa una 
manca en la defensa dels seus interessos i el 
país no haurà acabat la transició fins que les 
pimes no estiguin representades en aquest 
diàleg social", manifestant particularment el 
seu suport a Conpymes. A més, va traslla-
dar al president del PP la necessitat de fer 
"canvis estructurals" on es doni especial 
importància a la realització d'un “pacte de 
productivitat per no aturar l’activitat econò-
mica i poder fer més gran l'economia del 
territori”.

les propostes plantejades, en relació amb 
les quotes i els trams de cotització, Bach 
va denunciar que el retorn es produeix a 
molt llarg termini. Bach alerta que la cotit-
zació dels beneficis a les societats mercan-
tils per part dels socis treballadors genera 
un problema de desigualtat envers el soci 
capitalista, per tant, espera que es resolgui 
aquesta situació durant el desenvolupa-
ment reglamentari. s. A més, també es va 
destacar la necessitat de millorar els pro-
cediments administratius i la coordinació 
interadministrativa entre l'Agència Tribu-
tària i la Tresoreria General de la Segure-
tat Social que estan previstos en la nova 
norma, ja que del contrari es fomentaria el 
deute en els autònoms. 
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PIMEC Jóvenes Madrid inicia el seu camí 
amb l'objectiu de tenir una major i millor 
representació i defensa dels interessos dels 
empresaris i emprenedors joves, i amb la vo-
luntat d’esdevenir un espai de trobada per a 
aquest col·lectiu. Amb aquest grup de joves, 
la patronal pretén establir aliances entre els 
joves que interactuen en l'àmbit empresarial, 

alinear propòsits i aconseguir un diàleg més 
efectiu amb els representants dels diferents 
organismes i institucions que influeixen en 
les decisions que afecten els joves, i que es 
diluciden fonamentalment a Madrid.
L’equip de PIMEC Jóvenes Madrid està 
conformat pel president, Adrian Jofre; Inés 
Arroyo, fundadora de l'empresa de moda 

de Barcelona Laagam; Marc Perea, soci de 
l'empresa audiovisual catalana Back4more; 
Ana Abade (Booking); Antonio Rodríguez 
(Banc Sabadell); Dani Pérez, conseller de la 
start-up del sector energètic, Fundeen; Marc 
Francès, Director General de Sarah Marlex; 
Carla Cabedo (Glovo), i Berta Argente, fun-
dadora de Blum.

PIMEC REFORÇA LA SEVA PRESÈNCIA A 
MADRID amb la creació de PIMEC Jóvenes

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

Troba l'enginyer de l'àmbit industrial 
més adequat per a la teva empresa. 

Publica les teves ofertes
a la Borsa de treball 
d’ENGINYERS BCN

És un servei gratuït 

i especialitzat

Més informació: www.enginyersbcn.cat/empreses
Consulta’ns a: ocupacioipromocio@ebcn.cat
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SOM NOTÍCIA...
PIMEC signa un conveni 
de col·laboració amb 
Elisava

El secretari general de PIMEC, Josep Gines-
ta, i el director general d'Elisava, Javier Peña, 
han signat un conveni de col·laboració per 
tal de promoure la competitivitat empresa-
rial a través d'eines per afrontar els reptes 
socials, ambientals i econòmics d'avui dia, i, 
especialment, per informar i donar visibilitat 
de totes aquelles qüestions de l'activitat re-
lativa a la creativitat i disseny a les empreses 
que repercuteixen en el teixit productiu de 
les pimes de Catalunya.
Algunes de les accions que s’han plantejat 
implantar a través d’aquesta col·laboració 
permeten promoure relacions de caràcter 
institucional i tècnic entre les dues entitats 
que afectin les mipimes catalanes pel que fa 
a l’àmbit de disseny i processos creatius. 
També tenen intenció de col·laborar en 
programes de cooperació, desenvolupa-
ment i promoció que generin sinergies en-
tre l'alumnat d'Elisava i el teixit empresarial 
català, així com col·laboracions en diversos 
projectes d'investigació, jornades i conferèn-
cies d’interès, i internships entre les mipimes 
del territori i l’alumnat d'Elisava.

Nova oficina d’atenció 
a pimes i autònoms a la 
Costa Brava 

PIMEC Girona i l’Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni han creat una oficina d’atenció 
a pimes i autònoms a la Costa Brava amb 
la finalitat de promoure accions que afa-
voreixin la seva millora i desenvolupament. 
L’oficina estarà fixada en un despatx situat 
al Viver d’empreses Altamar on la patronal 
oferirà serveis de suport per a la millora de 
la competitivitat de les empreses a través de 
l’acompanyament i l’assessorament perso-
nalitzat i directe amb els negocis de la zona. 
S’implementaran programes com el Pla de 
competitivitat, Relleu Pime i el programa PI-
MECGNOSIS per ajudar les empreses en la 
transició cap a l’economia circular. 
Entre altres activitats i iniciatives també 
s’oferiran cursos de formació subvenciona-
da en l’àmbit d’estratègia empresarial, i es 
facilitarà acompanyament en el procés de 
digitalització de les empreses.

PIMEC Lleida celebra la 
5a edició de la trobada 
anual de pimes Lleida 
Empresa

La trobada anual de pimes “Lleida Empre-
sa” ha reunit les pimes de la província per 
generar sinergies i fomentar el networking 
entre el teixit empresarial lleidatà en un 
context de crisi. 
Aquesta 5a edició ha posat el focus d’aten-
ció en les oportunitats que sorgeixen en un 
context d’incertesa i canvi, amb la intenció 
d’afavorir la resiliència davant els contra-
temps que avui dia colpegen les pimes, com 
són les crisis econòmiques, socials, sanitàries 
i geopolítiques.
També s’han donat a conèixer casos d’èxit 
d’empreses del territori a través d’una taula 
d’experiències empresarials. Al llarg de l’ac-
te també s’ha lliurat un reconeixement als 
socis més antics de la patronal al territori. 
Aquest és un acte solidari i les donacions 
van destinades al programa emppersona-se-
gona oportunitat de la Fundació PIMEC, 
un servei d’acompanyament a les persones 
empresàries i autònomes que es troben en 
situació d’atur o en serioses dificultats.

|  BREUS
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PIMEC i l’Ajuntament 
de Barcelona impulsen 
l’Oficina de Transició 
Energètica 

L’Ajuntament de Barcelona i PIMEC impul-
sen l’Oficina de Transició Energètica per des-
envolupar projectes individualitzats per mi-
llorar l’eficiència energètica de les pimes de 
la ciutat i fomentar un teixit empresarial més 
competitiu, sostenible i equitatiu mitjançant 
solucions tècniques en autoconsum fotovol-
taic, aïllaments i tancaments, climatització, 
energies renovables, entre altes. 
El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha 
ressaltat la “importància d’aquesta transi-
ció energètica a l’hora d’estalviar costos, 
guanyar productivitat i ser més sostenibles 
i eficients des d’un punt de vista energètic 
perquè les pimes siguin més eficients i res-
pectuoses amb el medi ambient”. 
El tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, consi-
dera que la iniciativa és una nova mostra de 
cooperació públic-privada en què “es com-
parteixen objectius vinculats a la sostenibi-
litat en un projecte que afavoreix la trans-
formació de la petita economia tradicional 
per accelerar les noves activitats vinculades 
a l’economia verda i circular”. Es preveu 
rebre entre 200 i 400 sol·licituds anuals a 
través d’aquesta nova oficina

Innovació, talent 
i coneixement al 
BizBarcelona 2022

PIMEC ha encoratjat a les pimes i a les per-
sones a impulsar el talent i la innovació per 
esdevenir empreses de futur, en el marc del 
BizBarcelona 2022, l’esdeveniment de re-
ferència per ajudar i acompanyar a les em-
preses i els emprenedors per fer créixer els 
seus negocis, i impulsar el talent i la innova-
ció per esdevenir empreses de futur.
Com a membre del comitè promotor de Biz-
Barcelona, PIMEC ha estat present un any 
més, aportant continguts, presentant diver-
ses activitats i assessorant les més de 1.200 
persones empresàries i emprenedores que 
han participat des de l’estand institucional. 
Enguany s’han dut a terme conferències i 
tallers pràctics per impulsar projectes d’em-
prenedoria i negocis consolidats. PIMEC ha 
assessorat pimes i autònoms brindant infor-
mació a les persones que busquen ocupació 
o oportunitats professionals sobre progra-
mes disponibles i l’oferta formativa, i per a 
aprendre a millorar la competitivitat del seu 
negoci, en aspectes clau com la internacio-
nalització, la sostenibilitat, la innovació, la 
formació i l’assessoria jurídica, entre altres 
qüestions. 

PIMEC Esports reclama 
l’execució del pla de 
reactivació per les 
mipimes del sector

Arran de les preocupants conseqüències 
dels elevats costos energètics i dels tipus 
d'interès en les mipimes del sector esportiu, 
que representa el 2% del PIB del país, el pre-
sident de PIMEC Esports, August Tarragó, 
ha reclamat “la necessitat de materialitzar el 
pla de reactivació del sector per tal d'evitar 
que aquestes mipimes entrin en greu perill.” 
Així ho ha manifestat en l’acte reivindicatiu 
‘Amenaces actuals a l’activitat econòmica 
vinculada a l’esport’, que ha aplegat les prin-
cipals organitzacions del sector. En paraules 
de Tarragó "cal una veritable aposta per 
garantir la continuïtat i la viabilitat d'aquest 
sector" i ha demanat la formació efectiva 
de la Taula del Sector i L'Activitat Física de 
Catalunya per afavorir que l'activitat espor-
tiva millori la qualitat de vida i la salut física 
i mental de les persones, a més de destacar 
l'essencial paper que sempre ha desenvolu-
pat el sector en el teixit econòmic i social. 
PIMEC Esports ha presentat un conjunt de 
propostes entre les quals destaquen la re-
baixa de l’IVA, la bonificació de l’IRPF i de 
l’Impost de Societats, la creació d’un bo 
esportiu i l’establiment d’un topall del cost 
de l’energia per a pimes. La sectorial tam-
bé reclama que els fons europeus arribin de 
manera àgil i fàcil, i siguin accessibles per a 
les empreses del sector.  
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L’Era Poscovid ens ha portat una 
conjunció de variables al comporta-
ment de l’economia que fan tronto-
llar el teixit productiu i les Mipimes 
en especial. I haurem de recuperar 
aquella vessant més innovadora i 
transformadora que ha caracteritzat 
el nostre país; si no ens repensem, 
transformem el que era útil en altres 
temps, quan la situació és complexa, 
haurem perdut novament una opor-
tunitat. Liderant la veu que impulsi 
els canvis.

Hem de repetir arreu que, a di-
ferència d’altres moments, l’espi-
ral inflacionària no és causada per 
les Mipimes. L’alça desbocada de 
preus afecta famílies, persones treballadores, i també de 
forma rellevant la viabilitat d’empreses. Ho hem explicat 
amb dades de tot tipus, i convé que ho expliquem arreu.

El que vivim ja s’ha vist en altres moments, però l’extraor-
dinària celeritat dels canvis exigeix la mateixa immediate-
sa en les decisions dels nostres representants polítics. I en 
política energètica, l’encarcarament de la UE ha fet que 
l’increment de l’IPC de la capa regulada s’arrossegui a la 
capa subjacent, de forma que, la previsió més optimista 
que tenim sobre la taula (Funcas) situa l’ IPC interanual al 
8% al gener. 

Aquesta crisi de preus, situa a persones treballadores i a 
empreses al mateix costat de la història, a l’hora de cons-
truir solucions pel progrés. Hem de construir solucions con-
juntes i noves, perquè les habituals ja no serveixen. Cal que 
les polítiques ens acompanyin, i les hem d’exigir amb les 
organitzacions sindicals, i alhora, a la negociació col·lectiva 
haurem de trobar equilibris. 

INFLACIÓ I SALARIS

Josep Ginesta, 
Secretari general de PIMEC 
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variables que sumin a la competiti-
vitat i al progrés. Hem de construir 
indicadors nous, que lliguin salari i 
productivitat, que permetin equili-
brar ingressos de persones i viabilitat 
empresarial. Ens costarà, caldrà tran-
sacció, però l’esforç haurà estat útil 

perquè contribuirem al nostre progrés comú.

Fins el 2019 vam viure una fase d’expansió i recuperació, 
que vam acompanyar de millores a condicions laborals i en 
drets; salari mínim, jornada, plans d’igualtat i registre sala-
rial, reforma laboral. Hem incrementat un 67% l’ SMI fins 
al setè de la UE. Però en canvi no hem millorat la produc-
tivitat que és sinònim de competitivitat. L’hem empitjorat 
situant-nos a la cua de la UE i de l’OCDE. Som doncs davant 
d’uns moments on cal construir equilibris, des del mateix 
costat, intentant que els drets de les Mipimes també pro-
gressin, començant pel dret a que la productivitat entri a la 
variable de la negociació. 

Des de la nostra Confederació, hem començat per reclamar 
una gran Pacte per la Productivitat. Del mercat de treball, 
però també del conjunt de recursos. Perquè també tenim 
clar que sense un capitalisme més inclusiu que agregui les 
variables de persona, economia i planeta en un mateix nive-
ll, difícilment progressarem adequadament.

Resulta evident que amb la pressió 
de preus que es produeix a les eco-
nomies domèstiques cal revisar sala-
ris. Però també ho és que la variació 
és tant exagerada com temporal, o 
com a mínim, hem d’aspirar a que 
ho sigui. I en la revisió de salaris que 
legítimament ens demanen a la ne-
gociació també hi rau la viabilitat 
d’empreses. L’increment indexat a 
l’IPC ha deixat de ser útil. Cal afegir 



Des de PIMEC Mediació d’Assegurances oferim 
una auditoria de riscos gratuïta amb un assessor 
personal que avalua els riscos als quals esteu 
exposats tant tu com la teva empresa. PIMEC 
Mediació d’Assegurances optimitza les cobertures 
contractades i t’ofereix una proposta asseguradora 
adaptada a les teves necessitats.

*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. 
Domicili Social: Viladomat, 174, Barcelona.

AUDITORIA  
DE RISCOS:
protecció asseguradora  
personalitzada per  
als socis de PIMEC

900 10 49 68 
93 496 45 00 
mediacioassegurances@pimec.org
pimecassegurances.org

Sol•licita’n més informació



Aquestes actuacions estan subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball i es fi nancen amb càrrec als fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència –fi nançat per la Unió Europea-Next Generation EU

Finançat per

Amb el suport Gestionat per:

LA PORTA D’ACCÉS PER ESDEVENIR 
UNA EMPRESA SOCIALMENT 
RESPONSABLE
Les pimes som un element clau i, per això, és important que ens comprometem 
socialment i impulsem polítiques responsables. Per facilitar-ho, neix el 
Programa Next Diversitat i Empresa, un projecte subvencionat per promoure 
la sensibilització i incorporar la diversitat als llocs de treball.

Vols sumar-t’hi i fer un pas endavant cap a la responsabilitat 
social empresarial?

PIMEC i l’ECAS posem al teu abast la creació d’un pla de diversitat per a 
la incorporació de persones basat en la diversitat, sense cap cost per a tu,
i dissenyat a mida i segons les necessitats del teu negoci.

POSICIONA LA TEVA EMPRESA, 
I INICIA EL CAMÍ CAP A UNA EMPRESA 
SOCIALMENT MÉS DIVERSA
I RESPONSABLE

diversitatempresa.org


