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AVANTATGES  ASSOCIATS  A  PIMEC 

 

La Cambra s’ha unit a la patronal PIMEC, organització empresarial més representativa a Catalunya, amb 
interlocució directa amb les administracions i els sindicats. Actua a nivell local, autonòmic, estatal i europeu. 
Aquest fet, fa que cada despatx professional adherit a la Cambra, gaudeixi d’una sèrie d’avantatges, acords i 
descomptes que tot seguit detallem: 
 
- Acords i descomptes: PIMEC negocia desenes d’acords amb proveïdors de serveis que ofereixen 

descomptes als socis de la Cambra. Llista d’acords disponibles a https://www.pimec.org/ca/pimes-
autonoms/avantatges/descomptes-socis  

 
- Lobby Institucional: PIMEC es presenta a més de 420 taules, comissions i grups de treball amb 

administracions públiques, sindicats i altres agents socials. Entitat present de manera permanent al 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, on es consulten totes les lleis i decrets de Catalunya. 
Això ens permetrà tenir accés a les propostes de llei sectorials que ens interessi revisar en una fase 
prèvia al seu tràmit parlamentari, com vam fer en el seu moment amb la Llei de l’Arquitectura, i donar la 
nostra visió al respecte. 

 
- Participació: els col·lectius socis de PIMEC, com la Cambra Professional, es poden incorporar a les 

comissions i sectorials de PIMEC del seu interès, com la de Serveis i Indústries de la Construcció o la de 
Mediambient. Tenim previst incorporar-nos-hi en la mesura que tinguem disponibilitat. 
 

- Serveis i Indústries de la construcció: possible presència en aquesta organització sectorial de PIMEC 
que aplegarà els següents col·lectius del sector de la construcció per a defensar uns interessos comuns i 
fer networking entre els membres: 

 
- Informació: com a col·lectiu soci de PIMEC rebem quatre butlletins setmanals i titulars de premsa que la 

Cambra usa per a confeccionar les nostres circulars. Podem facilitar accés als butlletins complets per als 
socis que ho sol·licitin. 
 

- Formació: Accés per a tots els socis de la Cambra a sessions formatives i els més de 300 actes que tenen 
lloc a les diferents seus de PIMEC, sempre que hi hagi disponibilitat de places. 

 
- Anàlisi i Notorietat: accés als tècnics de PIMEC per a anàlisis i estudis sobre el sector, així com al 

Departament de Comunicació, responsable de més de 9.000 impactes anuals als mitjans. 
 

 
- Assessorament Laboral: PIMEC negocia més de 20 convenis col·lectius i és presenta a òrgans 

importants de la concentració social cm a són el Tribunal Laboral de Catalunya i el Consell de Relacions 
Laborals. 
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- Networking: Anulament celebra diferents trobades entre col·lectius i entre empresaris individuals per tal 
de generar dinàmiques de networking. 
 

- Europa: PIMEC és soci fundadora i vicepresident de la patronal europea de pimes “UEAPME” 
http://www.ueapme.com/  
 

- Gestió de compres i finances: ajuda els col·lectius a fer compres mancomunades de productes i serveis, 
que redunden en rebaixes de costos i optimització dels seus aprovisionaments. Els professionals de 
PIMEC també ajuden a millorar l’estructura financera de les empreses, per tal de millorar-ne la seva 
rendibilitat i optimitzar els seus recursos. 

 
- App per a col·lectius: PIMEC acaba de completar el desenvolupament i el període de proves mb diversos 

col·lectius d’una aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes que posa en relació els gremis/associacions amb 
els seus associats. Permet una millor comunicació, evitant els nombrosos i sovint ineficaços correus 
electrònics o whatsaup.  
 

- Ajuda als empresaris: la Fundació PIMEC Acció Social té com a missió fomentar una cultura empresarial 
renovada i compromesa amb l’entorn, millorar la imatge social de l’empresariat, ajudar els empresris que 
hagin hagut d’interrompre la seva activitat econòmica perquè aconsegueixin una segona oportunitat.  
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