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Des de l’entitat mantenim la predisposició a continuar
canalitzant les inquietuds, demandes, propostes o
reflexions vers el sector empresarial en el marc del
diàleg social i institucional que calgui. I, en aquest
sentit, hem propagat la necessitat de passar de
l’escoltar-nos al debatre i actuar, hem de començar
a implementar propostes, testejar-les, corregir-les,
millorar-les i continuar desenvolupant-les perquè
adaptar-nos als canvis de l’entorn no és d’efecte
immediat i ens cal anticipar-nos. És per aquesta
raó que durant aquest exercici hem posat l’èmfasi
en el factor temps i la necessitat d’anticipar-nos a
problemàtiques de futur proper.

CARTA DEL PRESIDENT
A grans trets, i de manera general, el 2019 ha estat
un any de creixement per l’activitat productiva,
les exportacions i l’ocupació. I tot i que era un any
on marcàvem “l’anticipació com la clau de volta
per poder reforçar les bases per al creixement
empresarial”, la situació i el context polític no ho
han propiciat. Només cal recordar la sistemàtica
prorrogació de pressupostos a Catalunya.
El creixement experimentat en els darrers anys
s’ha vist moderat per aquest exercici però, lluny de
qualsevol conat alarmista, hem continuat amb un bon
ritme d'activitat empresarial i econòmica, i creixent
per sobre de la mitjana europea.
Tanmateix, el 2019 ha tornat a esdevenir un any
històricament excepcional que, amb més o menys
mesura, ha tingut impacte en el dia a dia del sector
empresarial i econòmic. El judici als càrrecs electes,
i a persones de la societat civil i les manifestacions
socials esdevingudes arrel de la sentència, reiteren
el que ja apuntàvem l’any anterior, el fracàs de la
política i la incomprensió d’un conflicte latent. Hem
tornat a tenir eleccions generals, i, en aquest sentit,
des de la Cecot ens hem tornat a oferir a col·laborar,
juntament amb altres representants de la societat
civil, per tal de trobar una sortida i, fins i tot, a proposar
mediadors que puguin arribar a establir ponts pel
diàleg entre les parts. També, aquest any, el Comitè
Executiu de la Cecot i la Junta Directiva de Foment
del Treball van acordar la reincorporació de la nostra
organització a la cúpula patronal, encapçalada per
un nou president.

Estem experimentant la tensió que comporten els
canvis de models econòmics o models de negoci
en sectors com el de la mobilitat (taxi i VTC) o en
el retail, el comerç de proximitat (e-commerce i
logística), per donar dues referències. La irrupció de
les noves tecnologies, la transformació digital de les
empreses o la robotització, entre molts altres factors,
estan provocant uns entorns VUCA que tenen una
afectació directa no només en l’activitat empresarial
sinó en la societat del benestar i, en conseqüència,
sobre la cohesió social. Si sabem del cert, i tots ho
sabem, que el sistema de pensions ha d’evolucionar;
si sabem que, per demografia poblacional, Espanya
necessitarà incrementar la població activa si es
manté el ritme de creixement econòmic; si sabem
que la implementació de tecnologia provocarà la
destrucció de llocs de treball no qualificats, per
què no comencem ara a treballar per pal·liar les
conseqüències? Per què no anticipar-nos?
El 2019 ha consolidat el fet que les empreses hagin
de tenir en compte factors que fins ara no havien
format part de l’estratègia de negoci o l’estratègia
comercial. És en aquest context que la Cecot, com
a agent econòmic de representació empresarial,
hem continuat elaborant propostes i ha actuat en
conseqüència per recolzar les empreses i els negocis
en l’exercici de la seva activitat per mantenir i guanyar
en competitivitat. En aquesta memòria trobareu
descrites les accions que hem impulsat durant l’any
2019.

Cordialment,

Antoni Abad i Pous

President de la patronal Cecot
Fem memòria 2019
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ASSOCIACIONISME EMPRESARIAL
COM ENTENEM
L’ASSOCIACIONISME
EMPRESARIAL?

COM DESENVOLUPEM
AQUEST
ASSOCIACIONISME?

La Cecot som una confederació empresarial
multisectorial catalana, constituïda l’any 1978
i integrada per una gran diversitat de gremis
i associacions empresarials a qui representem
davant dels interlocutors socials.

A la Cecot pretenem ser una guia que marqui
nous camins, una aposta per la innovació en
tots aquells aspectes que fan que els seus
socis i col·laboradors treballin en les millors
condicions. En aquest sentit, desenvolupem la
tasca de promocionar les activitats, iniciatives
o idees originals que contribueixen a l’avenç
del teixit empresarial. Els reptes que inspiren
les actuacions de la Cecot són el marc idoni de
col·laboració perquè l’esperit emprenedor i la
flexibilitat de l’empresariat tinguin efecte.

La fundació de la Cecot va ser el resultat
d’unes circumstàncies socials, polítiques i
econòmiques de l’època de la transició però
també és l’èxit col·lectiu d’uns empresaris que
van voler mantenir els valors que durant prop
de dos segles havien impulsat altres persones
en l’àmbit dels gremis d’artesans, del comerç i
de la indústria.
Aquests valors es fonamenten en impulsar no
només el creixement econòmic i empresarial
dels seus negocis, sinó que aquest creixement
ha d’anar en paral·lel i al mateix ritme que el
desenvolupament del territori, de l’entorn i de
la societat.
Aquesta consigna continua imperant en
qualsevol de les accions que totes i cadascuna
de les persones que han format part,
formen part i de les que ho facin en el futur.
Entenem l’associacionisme empresarial com
una suma de voluntats orientades a la defensa
i el desenvolupament del teixit empresarial,
es trobi amb l’escenari que es trobi a cada
moment, i amb una clara voluntat per fer
que aquest desenvolupament econòmic vagi
directament lligat a una millora de la cohesió
social i a l’aportació de benestar social.
Els membres dels actuals òrgans de govern,
conviden a tota persona que ho vulgui, a formar
part i implicar-se activament en una entitat com
la Cecot.
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MISSIÓ
Promoure i defensar èticament els interessos
de les empreses catalanes oferint un servei
innovador i de qualitat en resposta a les seves
necessitats presents i futures, d’acord amb el
desenvolupament social, natural i econòmic del
seu entorn.
VALORS QUE PROMOVEM
A la Cecot compartim uns valors encaminats
a proporcionar la plena satisfacció de les
persones encarregades de la governança de les
empreses catalanes:
• L’orientació a l’associat/da
• La qualitat
• El treball en equip
• La innovació
El futur de les empreses, a dia d’avui, s’escriu
en clau de creixement, flexibilitat, innovació,
qualitat i internacionalització, i la responsabilitat
de la Cecot és fer entendre a la societat la
importància que les empreses assoleixin
aquests reptes perquè millori la seva qualitat
de vida alhora de proveir-les de tot allò que
necessiten per aconseguir-ho.
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EMPRESES I COL.LECTIUS
EMPRESARIALS

Enguany la Cecot manté la vinculació de més de
40 col·lectius empresarials que representen prop
de 45.000 empreses catalanes.
Asociación de Servicios Bosch de Automoción de España
Asociación Nacional de Talleres Autorizados Iveco
Associació Catalana de Corredors i Corredories
d’Assegurances
Associació Catalana d’Empreses de Neteja i Recollida de
Residus
Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la
Cultura
Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí
Associació de Concessionaris del Mercat de la
Independència
Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació
Associació de Professionals de l’Audiovisual Català
Associació d’Empresaris de Cardona
Associació d’Empresaris de Clubs Catalans de Fitness
Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la
Comunicació de Catalunya
Associació d’Indústries del Plàstic de Catalunya
Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat,
Fontaneria, Gas, Sanejament de Terrassa
Centre Empresarial Col·lectiu de Treball
Col·lectiu d’Arts Gràfiques
Col·lectiu de Restauració i Càtering
Col·lectiu d’Empreses Comercials
Col·lectiu Empreses de Seveis
Col·lectiu Empreses del Comerç - Retail
Col·lectiu Gestories
Col·lectiu Professionals Autònoms
Comerç Terrassa Centre
Confederación de la Indústria Tèxtil
Consejo Español de Curtidores
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Federació de la Fusta i el Mobles de la Província de
Barcelona
Federació Vic Comerç
Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca
Gremi de Jardineria de Catalunya
Gremi de la Construcció del Vallès
Gremi de la Fusta
Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa
i Comarca
Gremi de Transports i Logística de Catalunya
Gremi d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa
Gremi Químic de la Cecot
Gremi Tèxtil de Terrassa
Institut Industrial de Terrassa
Unió de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters de Terrassa
Unió de Floristes de Terrassa
Unió de Pintors del Vallès
Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa
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ÒRGANS DE GOVERN

ÒRGANS DE GOVERN
PRESIDÈNCIA

Antoni Abad i Pous
President

President Unió Empresarial
Metal·lúrgica

Josep Armengol
Vicepresident

President Institut
Industrial de Terrassa

COMITÈ
EXECUTIU
Ignasi Amat
Vocal

Jordi Casas
Vocal

Ignasi Cusidó
Vocal

Jordi Dinarès
Vicepresident de
l'Institut Industrial

Cristina Escudé
Presidenta de Cecot
Comerç interior

Francisco Hoya
President Cercle
Cecot Joves
Empresaris

Carlos Garriga
President de FEM

Manuel Jiménez
President Fòrum
Cecot Rubí

Xavier Panés
President Club
Financer & Fiscal

Jordi Parera
Vocal

Toni Palet
President Gremi de
la Construcció del
Vallès

Daniel Puente
Vocal

Xavier Queralt
Vocal

Núria Betriu
Presidenta del Club Cecot

Internacionalització

SECRETARIA

GENERAL

David Garrofé
Secretari general
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VOCALIES

Jordi Bosch Janer
President Gremi de Jardineria de Catalunya
Josep Maria Carné i Pla
President Gremi de Flequers i Pastissers de
Terrassa i Comarca
Xavier Casanovas i Antonell
President Unió de Carnissers i CansaladersXarcuters de Terrassa i Comarca
Maria Jesús Sabatés i Mas
Presidenta Gremi Químic de la Cecot
Carles Clapes i Carreras
President Unió de Floristes de Terrassa

Pasqual Moya i Gómez
President Gremi de Tallers de Reparació
d’Automòbils de Terrassa i Comarca
Bernat Navarro i Gibert
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Barcelona.
Enric Rius i Macias
President Organització d’Autònoms de
Catalunya
Pere Solanellas i Anglerill
President Gremi de la Fusta

Josep Lluís Corral i Pérez
President d'ASENET

Oriol Galí i Reyes
President Associació d’Indústries del Plàstic de
Catalunya

Maria Costa i Soler
Presidenta Associació Comerç Terrassa Centre

Susana Soriano Hernández
Presidenta Viladecavalls Empresarial

Josep Daví i Casas
President Gremi de Transports i Logística de
Catalunya
Pedro Gómez i Fernández
President d’ASEITEC
Francisco José Hoya i Muñoz
President de l’ACCA
Ignasi López i Vidal
President de GREINTEC
Pere Lluís Martí i Abella
President ANTAI
Joan Carles Martín i Nasarre
President APAC
Josep Monroig i Verges
Vicepresident Unió Empresarial Metal·lúrgica
Bernat Morales i Loscos
Mercadona
Angel Moreno i Extremera
Unió de Pintors del Vallès
Josep Maria Mons i Gallifa
President Associació d’Empreses de Serveis
Funeraris de Catalunya
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PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS

PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS
Tots els Gremis i Associacions empresarials
adherits a la Cecot participen de forma lliure
i voluntària en les respectives associacions
sectorials i territorials d’àmbit superior. La Cecot,
independentment d’aquesta vida associativa
dels Gremis/Associacions individuals, participa
de forma activa i regular en diverses institucions
d’àmbit local, autonòmic i estatal.

ÀMBIT LOCAL
Ajuntament de Terrassa:
Comissió Local de Protecció Civil.
Comissió Terrassa preparada i resilient.
Comissió Pla estratègic de l’economia social
i solidària.
Consell Municipal de Medi Ambient:
Taula de Residus.
Taula de l’Aigua.
Taula de Prevenció i gestió de residus.
Consell de Comerç i Turisme de Terrassa.
Consell de la Formació Professional de
Terrassa.
Consell Universitari de Terrassa.
Corporate Games Terrassa.
Junta Arbitral del Consum.
Observatori de l’Aigua.
Plataforma Innointegra.
Pacte per a l'Ocupació:
Comissió Política Industrial.
Comissió Polítiques actives.
Comitè Transversal.
Prointesa :
Consell d’Administració.
Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa:
Membre del Ple.
Aigües de Terrassa :
Membre del Consell d’Administració.
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Cambra de la Propietat Urbana de
Terrassa i Comarca:
Entitat cooperant.
Egarsat:
Comissió de Control i Seguiment.
Ajuntament de Rubí :
Rubí Forma.
Consell de la Formació Professional de Rubí.
Taula de la competitivitat Industrial de Rubí
(TCIR).
Consell Comarcal del Vallès Occidental:
Comissió Permanent Pacte per l'Ocupació
del Vallès Occidental.
Pacte per la Reindustrialització del Vallès
Occidental.
Vallès Circular.
Associació Àmbit B-30
Consell Plenari.
Comissió organitzacions empresarials.
Patronat EUNCET
Membre del Patronat.
Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa
Membre del Patronat.
Fundació Antigues Caixes Catalanes
Membre del Patronat.
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Consell Municipal de Medi Ambient.
Ajuntament de Barcelona
Consell Econòmic, Social i Comerç del
districte de Sant Martí.
Comissionat d’economia social,
desenvolupament local i consum.
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ÀMBIT PROVINCIAL
El Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona :
Comitè Executiu.
Consell General.
Autoritat del Transport Metropolità:
Pla Director de Mobilitat 2020 - 2025

Departament d’Empresa i Coneixement
Pacte Nacional per la Transició Energètica.
Pacte Nacional per a la Universitat.
Consell Assessor de la Generalitat de
Catalunya en matèria de comerç.
Pla Finestra Única Empresarial.
Consell Català de l’Empresa
Consell Assessor Comissió Facilitació
Activitat Econòmica.
Departament d’Ensenyament
Consell Català de Formació Professional.
Comissió Rectora del sistema de Formació
i Qualificació Professionals.

ÀMBIT AUTONÒMIC
Foment del Treball Nacional (1r trimestre)
Junta Directiva.
Comissions assessores.
Fepime Catalunya
Comitè Executiu.
Junta Directiva.
Confederació Empresarial de Barcelona
Comitè Executiu.
Enginyers Industrials de Catalunya
Òrgan Consultiu del Consell de Formació i
Ocupació
Generalitat de Catalunya :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Pla Específic de Mobilitat del Vallès.
Assemblea/Agenda Urbana de Catalunya.
Grup de Treball de Peatges.
Taula del Corredor del Mediterrani.
Grup impuls estacions del futur d’FGC.
Comissió usuaris d’FGC.
Grup de treball sobre la gestió i
finançament del Sistema de Vies d’altes 		
Prestacions (SIVAP).
Cimera Catalana d'Acció Climàtica.
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Departament de Treball, d’Afers Socials i
Famílies
Consell General del Consorci de la Formació
Contínua de Catalunya.
Consell de Relacions Laborals.
Pacte Nacional per a la Immigració.
Consell de Direcció del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya

ÀMBIT ESTATAL
CEOE
Assemblea General.
Comissions assessores.
CONFEMETAL
Junta Directiva.
Comissió d’assumptes laborals.
Comissió de Formació i Prevenció de Riscos
Laborals.
Comissió de Internacional.
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ESTRUCTURA I ÀMBITS DE TREBALL

ORGANITZACIÓ DELS ÀMBITS DE TREBALL
La Cecot pretén ser una guia que marqui nous camins, una aposta per la innovació en tots aquells
aspectes que fan que els seus socis i col·laboradors treballin en les millores condicions. En aquest
sentit, tenim com a objectiu promocionar les activitats, iniciatives o idees originals que contribueixen
a l’avenç del teixit empresarial.
Els reptes que inspiren les actuacions de la Cecot són el marc idoni de col·laboració perquè l’esperit
emprenedor i la flexibilitat de l’empresariat tinguin efecte.
Per aconseguir aquests reptes des de la Cecot organitzem l’activitat en base a la següent estructuració
d’àmbits de treball:

FUNDACIÓ CECOT FORMACIÓ i FUNDACIÓ CECOT
PERSONA I TREBALL
que sota la marca Cecot Formació & Desenvolupament, ofereixen i
presten serveis de Formació i de Consultoria de Recursos Humans a
les empreses de l’entorn.
www.cecotformacio.org
cecotpersonaitreball.wordpress.com

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ

des d’on s’ofereixen els serveis de Gestió de la Innovació, Recolzament
a la Internacionalització i Impuls a l’Emprenedoria i el Creixement
Empresarial.
www.fci.cat

CLUB CECOT FINANCER & FISCAL

el Club vol ser un espai de relació i debat entre professionals
d’aquest àmbit, mitjançant l’organització de actes on es tracten
temes d’interès amb reconeguts professionals, tant de l’àmbit públic
com privat. També vol fer de lobby davant de les administracions
públiques, defensant els interessos de les empreses associades a la
Cecot.

CLUB CECOT INTERNACIONALITZACIÓ
el Club Cecot Internacionalització va néixer amb la voluntat
d’impulsar l’activitat internacional de les empreses. Per aquest
motiu es constitueix com un ens de defensa dels interessos de les
empreses exportadores i de negociació amb l’administració de
polítiques que estimulin i donin suport a l’exportació. El Club és un
fòrum d’intercanvi d’experiències sobre els diferents aspectes que
envolten l’activitat exportadora de les empreses.
www.cecotinternacionalitzacio.org
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CLUB CECOT DE MÀRQUETING I VENDES
el Club Cecot de Màrqueting i Vendes neix amb la voluntat de
promoure que les empreses s’orientin al mercat, donant a conèixer
el màrqueting com a línia estratègica amb l’objectiu de vendre més i
desmitificar el fet que les PIMEs no poden fer màrqueting, aportantne exemples reals.

CLUB CECOT RECURSOS HUMANS

el Club Cecot de Recursos Humans es va crear amb la finalitat de ser
el marc idoni per l’intercanvi d’idees i experiències al voltant de la
gestió de les persones i les organitzacions.

CLUB CECOT D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

el Club Cecot d’Innovació i Tecnologia es crea per ser l’espai de
referència de les empreses on poden participar del debat i l’intercanvi
d’experiències i bones pràctiques que les ajuda a impulsar les
claus de la innovació com element indispensable per augmentar la
competitivitat.
www.clubinnovatech.cat

CECOT COMERÇ

Cecot Comerç està integrada per empresaris i empresàries dels
diferents gremis i associacions empresarials que conformen la
patronal catalana Cecot i representa un retail amb molta capacitat
d'adaptació i que està assolint els reptes que garanteixen que els
centres urbans continuïn donant vida a les ciutats.
Actualment representa directament 4.000 empreses del sector
comerç i prop de 120.000 treballadors. Cecot Comerç és una de les
entitats fundadores de la Unió d’Entitats de Retail de Catalunya ·
RETAILcat.

CERCLE CECOT JOVES EMPRESARIS

el febrer de 1.997 es constitueix el Cercle Cecot Joves Empresaris,
dirigit a empresaris i empresàries menors de 45 anys amb l'objectiu
de dinamitzar el teixit productiu i el desenvolupament econòmic des
d'un punt de vista més proper a les noves generacions de directius/
ves i amb la voluntat de millorar el seu entorn social i econòmic.
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FÒRUM CECOT
es crea per ser el marc més adient per analitzar la situació econòmica
i empresarial del moment, reflexionar sobre nous models de gestió,
donar a conèixer les línies d’actuació de les administracions públiques,
entre d’altres, amb l’objectiu de contribuir a complementar la
formació de persones que puguin liderar i gestionar organitzacions
competitives en el marc d’una economia globalitzada i en l’era de la
societat del coneixement.
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ENTITATS COL·LABORADORES I
PARTNERS ESTRATÈGICS

ENTITATS COL·LABORADORES I PARTNERS
ESTRATÈGICS
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ACTIVITATS 2019

QUÈ FEM PER LES
EMPRESES?
Des de la Cecot actuem com a corretja de transmissió
entre el sector empresarial i les administracions
públiques. A l’hora prestem serveis que suposin una
millora per la competitivitat dels nostres associats
des de qualsevol dels seus àmbits funcionals.

FISCALITAT

De la nostra activitat com empresaris, ens
sentim contribuïdors del sistema i del territori on
desenvolupem l’activitat. La nostra implicació
va més enllà que la de ser simples referències
tributàries.

INFRAESTRUCTURES
El nostre paper és el d’interlocutors del món
empresarial en el territori que vetlla per la
finalització d’unes infraestructures cabdals per
al desenvolupament de l’activitat empresarial
com la finalització de la B40 (Ronda Vallès) o el
corredor ferroviari del Mediterrani...

COMERÇ I CONSUM
En aquest àmbit les nostres accions van
encaminades a donar resposta a la nova
realitat del comerç de casa nostra, i contribuir
a la seva evolució, defensa, competitivitat i
professionalització.
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FINANÇAMENT
Disposar d’un pla de finançament adequat és
vital per al desenvolupament de les funcions de
qualsevol empresa. Cal conjugar molts factors
per optimitzar els recursos i reixir, i a la Cecot
procurem traslladar a les empreses coneixements
i serveis que millorin aquesta funció.

ENERGIA I MEDI AMBIENT
Diverses organitzacions empresarials hem emprès
accions de denúncia a la Comissió Europea sobre
els costos d’electricitat, l’impacte econòmic de
decisions com el magatzem CASTOR o la manca
d’un marc idoni per l’autoconsum energètic.

MARC LABORAL
És necessari fer evolucionar el marc laboral per
cobrir les necessitats de la dinàmica empresarial
com ara la flexibilització o el desenvolupament
d’instruments per per crear una cultura del
coneixement, de la meritocràcia i de la gestió
del talent.
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La Cecot ofereix tot
el que es necessita per
a la gestió diària de
les empreses

EMPRENEDORIA I CREIXEMENT

INNOVACIÓ
Volem aconseguir un contracte social per
la innovació per desenvolupar un únic
ecosistema que integri la recerca científica i el
desenvolupament i la innovació industrial.

Des d’aquest àmbit promovem activament
la creació de noves empreses de futur i el
creixement i consolidació de les mateixes perquè
considerem l’empresa com la cèl·lula mare de
qualsevol economia.

INTERNACIONALITZACIÓ
Independentment del sector o la grandària
de cada empresa, el seu curt i mig termini ha
de passar per replantejar i integrar a la seva
estratègia la innovació i la internacionalització. El
nostre objectiu és eixamplar la base d’empreses
catalanes amb exportació regular.

FORMACIÓ &
DESENVOLUPAMENT
El nostre sistema requereix d’un “Pacte per
a la formació” entre els interlocutors socials
i el Govern per garantir la seva estabilitat i
permanència en el temps. Nosaltres estem per
un model educatiu més vinculat al món econòmic
i amb molta més participació empresarial en el
seu desenvolupament.

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
I FUNCIÓ PÚBLICA

Sobrecàrrega de normativa, excés de
requeriments informatius o processos complexes
de validacions a les Administracions Públiques
afecten a l’activitat empresarial. Per això
treballem per millorar la gestió en les relacions
empresa-administració.

Fem memòria 2019
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PROPOSTES EMPRESARIALS PER
TEMPS INCERTS
El 2019 ha estat un any de creixement moderat, amb més consciència i visió cap a l’exportació i
la internacionalització per part de les empreses.
Tanmateix, ha tornat a ser un moment històricament excepcional que, amb més o menys mesura,
ha tingut impacte en el dia a dia del sector empresarial i econòmic.
Com un agent més dins la societat civil, l’entitat manté la predisposició a continuar canalitzant
les inquietuds, demandes, propostes o reflexions vers el sector empresarial en el marc del diàleg
social i institucional que calgui. Aquesta voluntat i el context descrit ens ha dut a situacions noves,
ni viscudes, ni contemplades fins el moment que han influït en els processos de presa de decisions
tal i com els coneixíem fins el moment. El 2019 ha consolidat el fet que les empreses hagin de
tenir en compte factors que fins ara no havien format part de l’estratègia de negoci o l’estratègia
comercial. És en aquest context que, com a agent econòmic de representació empresarial, la
Cecot ha elaborat propostes i ha actuat en conseqüència per recolzar les empreses i els negocis
en l’exercici de la seva activitat per mantenir i guanyar en competitivitat.
En passem a detallar les més representatives.
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DEFENSA DELS DRETS EMPRESARIALS,
MESURES I PROPOSTES
04/01/2019

01/02/2019

Proposem que els Pressupostos Generals de
l’Estat financin les prestacions no contributives
per generar un superàvit d’11.000M d’euros a la
Seguretat Social.

Les millores implementades per Bombers en
la gestió de llicències d’activitat als Vallès i
Maresme fa preveure una reducció del termini a
2 mesos abans de finals d’any.
El juliol de 2018 la Cecot i l’Ajuntament de
Terrassa vam traslladar al cos de Bombers de
l’àrea de Bellaterra el malestar de les empreses
14/01/2019
per la dilatació de 2 a 7 els mesos en la gestió de
Els PGE per al 2019 posen l’èmfasi en la despesa llicències d’activitat
social però no impulsen reformes estructurals que
garanteixin la sostenibilitat a futur del sistema.
06/02/2019
Des de la Cecot entenem que el Govern pugi
les pensions però no entenem que no inverteixi Oriol Amat dona pautes a les empreses per
en crear el marc que les faci sostenibles en el assolir l’equilibri en el control i la reducció de
temps.
costos sense perjudicar clients o empleats en el
procés
El
catedràtic
d’Economia
Financera
i
21/01/2019
Comptabilitat de la UPF imparteix una jornada
Considerem desproporcionada la resposta del sobre Control i Reducció de Costos a Cecot
sector del taxi que està tenint un fort impacte Formació. Amat considera que “fer una bona
gestió i control de costos és molt difícil i la prova
col·lectiu i social a l’economia catalana.
Cal que l’administració i el sector avancin en és que moltes empreses no aconsegueixen tenir
posicions mitjançant el diàleg però serà difícil èxit en aquest propòsit”.
que la societat entengui o comparteixi respostes
desproporcionades.

06/02/2019

25/01/2019
Cecot, Autoocupació i BANC realitzem propostes
per impulsar el marc de les Startups a Espanya.
La Cecot i Autoocupació, fundadores de la
primera xarxa de Business Angels a Espanya,
veiem amb optimisme la voluntat del Govern
de convertir el país en una nació emprenedora
a l'avantguarda europea de l'emprenedoria i el
creixement econòmic sostenible.
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Proposem incrementar la participació de les
pimes als concursos públics
Les pimes representen més del 98% de les
empreses a Europa, generant una ocupació del
62% i l’any 2017 aportaven un Valor Afegit Brut
del 61,4%, tanmateix no accedeixen ni al 40%
dels contractes públics
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12/02/2019
El Circuit de Barcelona-Catalunya s’adhereix a la
plataforma FEM Vallès. A partir d’ara, el Circuit
participarà com a membre actiu per potenciar la
posició estratègica de l’àrea del Vallès dins del
mapa productiu i territorial català.

13/02/2018

21/02/2019
La jornada de vaga general es desenvolupa amb
dificultats en la mobilitat però sense incidències
entre les empreses associades a la Cecot.
Fem seguiment de la vaga. El tancament de les
empreses ha afectat al 10,7% i el nombre de
treballadors que han fet vaga és del 8,3%. La
dificultats per accedir al lloc de treball com a
conseqüència de les incidències en la mobilitat
ha afectat al 13,5% dels treballadors.

Reempresa salva 2000 empreses catalanes
del seu tancament Reempresa calcula que
25/02/2019
aproximadament 9 de cada 10 empreses venudes
a través del servei continuen actives i el 76% han Núria Betriu és nomenada presidenta del Club
mantingut o fet créixer la facturació després de Cecot Internacionalització.
Betriu, que pren el relleu d’Eliseu Vila al
la seva compra.
capdavant del Club Internacionalització, també
forma part del Comitè Executiu de la patronal
15/02/2019
Cecot.
Cecot Formació posa en marxa el programa
JOVE, FORMA’T I OCUPA’T del que se’n
beneficiaran fins a 60 joves entre 16 i 29 anys
Cecot Formació orienta i forma les persones
participants en tres especialitats: manteniment
industrial, serveis bàsics d’hostaleria i
dependent/a de comerç.

20/02/2019
A la Cecot compartim alguna de les
reivindicacions però no avalem la vaga general
com un instrument efectiu per assolir-les.
Com a patronal catalana entenem l’objectiu
d’assolir el màxim de repercussió pública sobre
les reivindicacions sindicals i d’altres col·lectius
socials però no creiem que alterar o tornar a
aturar l’activitat econòmica solventi la situació,
ni beneficiï l’economia.
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27/02/2019
Lliurem les nostres propostes per al foment de la
indústria en les polítiques locals a partits polítics i
alcaldables. En un document recordem als partits
que les polítiques i l’acció de l’administració
local contribueixen de forma significativa a la
generació de riquesa i la seva redistribució als
territoris.

01/03/2019
Col·laborem en la definició dels reptes de la
Contractació Pública vers les pimes.
La nova LCSP, aprovada el 2018, posa les bases
per aconseguir un impuls efectiu de la participació
de les pimes als contractes del sector públic
generant noves expectatives i oportunitats per
la major part del nostre teixit productiu.
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04/03/2019
Valorem positivament la reducció de l’atur de
febrer a Catalunya.
La reducció de l’atur del mes de febrer a
Catalunya, en 1.734 persones, és positiu i ho
és encara més l’increment de cotitzants a la
seguretat social en 23.247 persones.

08/03/2019
Baix seguiment de la vaga general entre les
empreses associades a la Cecot. Un 5.4% de
dones i un 1.2% d'homes han fet vaga total o
parcial.
Reiterem la necessitat d’arribar a solucions
efectives per la via del diàleg social en la
reivindicació de la igualtat de gènere.

13/03/2019

18/03/2019
Col·laborem amb el Departament de Treball per
la integració de persones refugiades mitjançant
la intermediació laboral.
La patronal catalana i el Departament de
Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat
de Catalunya disposem d’un conveni de
col·laboració per fomentar la integració
laboral de persones sol·licitants de protecció
internacional o refugiades a Catalunya.

19/03/2019
Susana Soriano, nova presidenta de Viladecavalls
Empresarial, l’associació d’empreses del
municipi.
L’associació elaborarà un full de ruta que recollirà
tots els problemes dels polígons industrials del
municipi i les possibles solucions a aquests
problemes i serà lliurat a l’equip de govern que
sorgeixi de les properes eleccions municipals.

1.500 persones realitzen el programa de formació
professional per a l’ocupació de Cecot Formació
La taxa d’inserció laboral assolida en el projecte
22/03/2019
ha estat la més alta dels darrers anys. Les
especialitat del sector químic i de comerç/ Augmenta la demanda de formació en dissabte
màrqueting han estat les més notables amb un La posada en marxa d’oferta formativa en cap
de setmana va superar les expectatives de Cecot
90.32% i 76,30% d’inserció respectivament.
Formació l’any 2015 i des de llavors la demanda
de cursos en dissabte ha anat creixent, l’any 2018
van ser 450 persones.
15/03/2019
Impulsem l’ús del vehicle elèctric dins l’estratègia
de promoció de la sostenibilitat
El repte de l’organització empresarial per fer
evolucionar el creixement econòmic tenint cura
d’un equilibri amb l’entorn i el medi ambient
ha passat els darrers anys per reivindicar
l’autogeneració d’electricitat, allunyar el teixit
empresarial de la petjada de carboni o bé
impulsar projectes d’economia circular.
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29/03/2019
Informem a persones de més 40 anys sobre una
nova edició del Terrassa Aposta per l’Ocupació
El Terrassa Aposta per l’Ocupació és un programa
aprovat per la Comissió de Polítiques Actives del
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa, que
arriba a la 6a edició després dels bons resultats
aconseguits.
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01/04/2019
FEM Vallès insta als i les alcaldables de les
poblacions dels Vallesos a cercar consensos en
el territori i compartir una mateixa visió del Vallès
de cara al 26M.
Les entitats de la plataforma FEM Vallès han
fet arribar als representants dels partits polítics
municipals del Vallès Occidental i Oriental, una
carta reiterant la importància del Vallès com una
entitat supramunicipal interconnectada.

29/04/2019
Demanem al nou Govern més interlocució
amb el sector empresarial i resoldre el conflicte
territorial amb Catalunya
Des del sector empresarial exigim un paper
actiu en les definicions de les noves polítiques
econòmiques i empresarials.

06/05/2019

Valorem positivament la reducció de l’atur del
mes d’abril a Catalunya i l’increment de cotitzants
02/04/2019
a la SS.
Cecot Persona i Treball impulsa el “Dones que Considerem que la reducció de l’atur del mes
ho podem tot” per orientar en la cerca de feina d’abril a Catalunya, en 14.142 persones, és positiu
i ho és encara més l’increment de cotitzants a la
després dels 45.
Valorem positivament l’increment de l’afiliació seguretat social en 23.247 persones.
durant el mes de març així com la reducció de
l’atur del mes de març tot i ser la més baixa des
09/05/2019
del 2011.
Ramon Talamàs comptarà amb el suport de
la majoria de membres del Ple per presidir la
05/04/2019
Cambra de Comerç de Terrassa.
Eleccions Generals 28A| Les reivindicacions Dels trenta membres escollits per sufragi
empresarials de la Cecot passen per posar universal a les eleccions, dinou compten amb el
l’empresa en el centre de la definició de les suport de la Cecot qui també disposa de cinc
vocalies de designi directe com a entitat patronal
polítiques econòmiques
Enviem als grups polítics que concorreran a les en el Ple.
eleccions generals del 28 d’abril un document
amb el recull de reivindicacions i propostes per
14/05/2019
millorar la competitivitat de les pimes i estimular
La xarxa BANC contribueix a capitalitzar 424.000€
l’economia en el proper exercici.
en equity durant el 2018.
La xarxa també va aconseguir 585.000€ en
15/04/2019
préstecs tous per a sis projectes l’any 2018.
Els incompliments reiterats del Ministeri de
Foment per finalitzar el tram Abrera-Terrassa
suposen un sobre cost de 240M d’euros.
Dels 14 km del tram que ha d’unir Abrera i Terrassa
de la B-40 queden per posar en funcionament
6,2 km del tram central que, segons previsions
de la Cecot, finalitzarà a mitjans del 2021 i no en
octubre d’aquest any com està previst.
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29/05/2019
Lliurem al director general d’afers econòmics
del Govern d’Espanya les nostres propostes de
millora de la competitivitat empresarial
David Garrofé, secretari general, va posar
l’èmfasi en aspectes diferents com la fiscalitat
d’empreses i autònoms, el deute pendent del
Govern en relació a la formació contínua així com
el sobre cost elèctric que pateixen les empeses
catalanes en AT o la necessitat d’incentivar la
natalitat i la contractació en origen per evitar la
caiguda de la població activa.

13/06/2019
Les startups espanyoles van recaptar 1.300M
d'euros el 2018, un 46,08% més que l’any anterior
Helsinki ha acollit enguany el congrés de la
European Business Angels Network (EBAN) on
ha participat la BANC, impulsada per Cecot i
Autoocupació, com a única representant de les
xarxes d’inversors privats d’Espanya.

20/06/2019

La Universitat Autònoma de Barcelona s’adhereix
a la plataforma FEM Vallès.
A partir d’ara, la UAB participarà com a membre
31/05/2019
actiu per potenciar la posició estratègica de
FEM Vallès insta al Síndic de Greuges a analitzar l’àrea del Vallès dins del mapa productiu i
el nivell de marginació que pateix la ciutadania territorial català.
resident a la perifèria metropolitana
Les entitats de la plataforma FEM Vallès han
27/06/2019
demanat al Síndic que intercedeixi en el debat
del desequilibri econòmic i el greuge econòmic Obrim el termini de presentació de candidatures
que suposa per a les persones el fet de ser o no als Reconeixements al Progrés Empresarial que
arriben a la seva 25a edició.
ser-hi en un àmbit administratiu metropolità.
La patronal Cecot celebrarà el seu sopar anual
“Nit de l’Empresari” el proper dimarts 22
04/06/2019
d’octubre al Teatre Nacional de Catalunya.
Valorem positivament la reducció de l’atur del
mes de maig a Catalunya i l’assoliment del
02/07/2019
rècord històric d’afiliats a la SS en 19,4M.
Destaquem l’increment de cotitzants a la Ara que continua baixant l’atur i que s’ha assolit
seguretat social que a nivell de l’estat ha assolit un nou rècord històric d’afiliats a la SS en 19,5M
un rècord històric de 19.442.133 persones és moment de generar consensos per millorar i
fer més eficient el marc laboral
ocupades.
Destaquem l’increment de cotitzants a la
seguretat social que a nivell de l’estat ha assolit
11/06/2019
un rècord històric de 19.517.697 persones
Coincidim amb la valoració positiva de Foment ocupades. Segons el Ministeri de Treball,
del Treball de deixar sense efecte la resolució de l’afiliació ha crescut en 510.707 cotitzants des del
juny de 2018 (+2,7%).
la FP Dual.
El Departament d'Educació deixa sense efecte
la resolució EDU/1706/2019, de 24 d'abril de la
FP Dual.
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03/07/2019
Reivindiquem que la distribució del 0,7% de
l’impost de societats a finalitats socials es
gestioni des de la proximitat territorial o des de
cada empresa.
Tot i haver-se demostrat inconstitucional en el
cas de l’IRPF, el Ministeri de Sanitat, Consum i
Benestar Social torna a centralitzar la dotació
i gestió dels fons a entitats del tercer sector
d’àmbit estatal limitant la capacitat de les
empreses contribuents de decidir sobre els
projectes socials on volen que destinar la seva
aportació.

03/08/2019
Tot i l’increment de l’atur en el mes d’agost
la tendència interanual d’ocupació es manté
positiva.
Considerem que les tensions comercials a nivell
internacional, el gir del Brexit aquests darrers
dies i la manca d’un Govern a Espanya plantegen
un escenari d’incertesa econòmica que alentirà
la creació d’ocupació durant els propers mesos.

05/09/2019

Recolzem el canvi de marc jurídic sobre seguretat
proposat per Foment del Treball.
La Comissió Jurídica de Foment del Treball ha
05/07/2018
treballat la proposta del penalista Emilio J. Zegrí
Entitats empresarials catalanes demanem al per unes reformes que reforcin les penes en
president de la CNMC que en el proper canvi de ordre a la prevenció general.
tarifa elèctrica esmeni el greuge econòmic entre
indústries a Espanya.
13/09/2019
Hem reclamat al president de la CNMC que
corregeixi amb urgència la discriminació tarifària Foment del Treball, nou soci adherit a la Business
de les empreses connectades fins a 25KV.
Angels Network de Catalunya (BANC).

16/07/2019
El model de peatges que estableixi el Govern
central condicionarà la transició energètica a
Catalunya.
La Unió Europea marca un objectiu de reducció
d’emissions de gasos del 32% per 2030 i una
penetració d’energies renovables del 74% en el
mix elèctric a l’Estat.

16/09/2019
Augmenten un 10% les ofertes de feina
gestionades a través de la Fundació Cecot
Persona i Treball
La Fundació Cecot Persona i Treball ha publicat
una nova edició de “l’Observatori de l’actualitat
laboral” corresponent al segon trimestre de
l’any.

25/07/2019
FEM Vallès intensificarà les gestions amb els nous
consistoris en favor de la “Qüestió Vallesana”.
Les entitats membre de la plataforma FEM Vallès
han mantingut la primera reunió plenària de l’any
on han fet balanç de les activitats dutes a terme
fins el moment i on han acordat les accions a
realitzar en els propers mesos per continuar
impulsant l’Àrea Vallès.
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17/09/2019
Lliurem un plec d’esmenes a la CNMC per evitar
el greuge econòmic entre indústries a Espanya
en el canvi de tarifa elèctrica que està proposant
Dilluns 16 de setembre finalitzava el termini
de presentació d’al·legacions al projecte de la
circular de la CNMC per establir la metodologia
de càlcul dels peatges i de transport i distribució
de l’electricitat.

18/09/2019
Lamentem l’anunci d’eleccions generals per
al 10N perquè dilata la situació d’inestabilitat i
penalitza l’economia i la ciutadania.
A la Cecot lamentem la incapacitat de les forces
polítiques d’arribar a acords des de la diversitat,
que és el que l’empresariat esperem de la
política.

18/09/2019
Considerem imprescindible que l’economia
catalana compti amb corredors 5G que connectin
amb Europa i amb la resta de CCAA.
L’aposta estratègica de Barcelona per esdevenir
punta de llança en el desenvolupament de
la tecnologia 5G no pot quedar aturada
per formalitats, pugnes o incompetències
administratives.

20/09/2019
L’empresari i fundador del Grup bonÀrea, Jaume
Alsina, Reconeixement Cecot a la Personalitat
2019 per la seva trajectòria professional.
Els guardonats de les diferents categories són:
SENSOCAR, SILENCE, KAVE HOME, ABLE
HUMAN MOTION, LA CASA DE CARLOTA
& FRIENDS, LA FARGA, AIJEC i l’empresari i
fundador del grup bonÀrea, Jaume Alsina.
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26/09/2019
Reclamem al Govern mesures concretes per
descarbonitzar l’economia.
La patronal catalana fa una crida a les empreses
per instal·lar sistemes de generació d’energies
renovables.

14/10/2019
Posicionament de la Cecot vers la sentència
sobre el procés.
Dilluns 14 a les 13.30h. més de 100 entitats
catalanes hem presentat un manifest conjunt a
la Plaça Sant Jaume de Barcelona per mostrar el
nostre desacord amb la sentència, que no resol
el conflicte polític, i fem una crida a la ciutadania
a participar a les mobilitzacions de tots els espais
compartits per reivindicar els drets democràtics i
les llibertats, evitant traslladar el conflicte social i
polític a les empreses.

17/10/2019
Condemnem els aldarulls i les accions incíviques
de violència als carrers de Catalunya.
El Comitè Executiu de la Cecot condemna
públicament els aldarulls i les accions incíviques
de violència que s’estan succeint des del passat
14 d’octubre als carrers de les ciutats catalanes i,
en especial, a Barcelona.

18/10/2019
Un 45,6% de tancament patronal entre les
empreses associades a la Cecot i un seguiment
del 44,6% entre els treballadors d'empreses que
han mantingut l'activitat
El tancament de les empreses per decisió
patronal (lockout) ha estat del 45,6% i el
percentatge de treballadors que han exercit el
dret de vaga entre les empreses consultades és
del 44,6%.
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petites i mitjanes empreses que la patronal Cecot
i Autoocupació van posar en marxa l’any 2011,
Una cinquantena de persones desocupades es ha evitat el tancament de més de 620 empreses
formen al punt d’atenció de Reempresa de la durant el 2019.
Cecot per adquirir un negoci en funcionament
L’èxit de la col·laboració entre el SOC i la Cecot
11/12/2019
per difondre i implantar la Reempresa demostra
la importància de treballar plegats, iniciativa La CNMC ignora parcialment les al·legacions
pública i privada, per aconseguir reduir l’atur a de la Cecot per reduir les despeses del sistema
través de la compra d’un negoci en funcionament. elèctric en relació als peatges de transport i la
distribució elèctrica. Lamentem la manca de
voluntat per part de la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència a l’hora de proposar
11/11/2019
mesures que flexibilitzin i facin més eficient
Exigim responsabilitat als polítics. A la patronal l’actual sistema elèctric per tal de recolzar la
catalana Cecot lamentem que s’hagi dilatat la competitivitat del teixit empresarial.
situació d’inestabilitat, penalitzant l’economia i
la ciutadania per arribar a un resultat electoral
17/12/2019
que torna a fer patent la necessitat d’una cultura
de negociació, pacte i coalicions polítiques.
L’estudi sobre el dèficit d'inversió a Catalunya
recull les aportacions de la patronal Cecot i de la
Cambra de Terrassa.
02/12/2019
L’estudi, elaborat per la Cambra de Barcelona,
Cecot i Cambra de Terrassa demanem la assenyala la B40 com una de les vies pendents
congelació de l'IAE i que les ordenances fiscals i més necessàries, així com la urgència del tram
no s'incrementin per sobre de l'IPC
Papiol-Rubí per connectar l’A2 amb l’AP-7.
Les dues entitats empresarials hem presentat
conjuntament al·legacions a les ordenances
18/12/2019
fiscals per al 2020 aprovades provisionalment
Reiterem la nostra reivindicació d’elaborar
per l’Ajuntament de Terrassa.
pressupostos generals per la via participativa.
Els agents socials estem reclamant participar
03/12/2019
del debat dels pressupostos generals per tal
Lamentem l’increment de l’atur en el mes de de sumar punts de vista que complementin els
novembre i considerem necessària la presa de compromisos polítics.
decisions i l’impuls de polítiques industrials i
d’ocupació per part de l’executiu.
27/12/2019

08/11/2019

El 40% dels participants de la 3a edició del 30
Plus de Cecot Formació han aconseguit un
Reempresa salva més de 620 empreses catalanes contracte indefinit. A través d’aquest programa,
durant el 2019. El Centre de Reempresa de un total de 15 persones han rebut orientació,
Catalunya, el mercat de compravenda de petites formació i totes elles han obtingut un contracte
laboral d’entre 6/9 mesos. Actualment un 40%
dels participants han passat a tenir un contracte
indefinit.

05/12/2019
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RELACIONS INSTITUCIONALS

05/03/2019
El Comitè Executiu i la Junta Directiva del
Foment han validat l'acord treballat entre l'actual
president, Josep Sánchez Llibre, i el president de
la Cecot, Antoni Abad i acorden per unanimitat
que la Cecot es reincorpori com a soci i recuperi
els seus representants als Òrgans de Govern de
la patronal catalana.
Després d'uns mesos de reunions internes entre
el nou president de Foment i el president de
la Cecot, ambdues patronals tornen a sumar
esforços a partir d’un nou acord que renova la
confiança mútua de les dues parts per afrontar
un treball conjunt des de l’unitat i en favor del
teixit empresarial de Catalunya, de la generació
de riquesa i llocs de treball per enfortir la cohesió
social del país.

18/03/2019

20/06/2019
La Universitat Autònoma de Barcelona ha
formalitzat avui la seva adhesió a la plataforma
FEM Vallès i la Declaració Pro-Vallès. La rectora
de la UAB, Margarita Arboix, i el president
de FEM Vallès i de Cecot, Antoni Abad, han
materialitzat la signatura formal d’un conveni que
ha tingut lloc al rectorat de la UAB. L’acte també
ha comptat amb la participació del vicerector
de la UAB, Javier Lafuente, el secretari general
de la Cecot, David Garrofé, el secretari general
de Centrem, Gabriel Torras, el president de Via
Vallès, Josep Alberich, el director general de la
UEI de Granollers, Joaquim Colom, l’arquitecte
i col·laborador de FEM Vallès, Manel Larrosa,
en representació de la Cambra de Comerç de
Terrassa, Emilià Lázaro i en representació de
CCOO Vallès Oriental i Vallès Occidental, Lluis
Vidal.

La patronal catalana i el Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la Generalitat de
Catalunya disposen d’un conveni de col·laboració
per fomentar la integració laboral de persones
sol·licitants de protecció internacional o
refugiades a Catalunya.
Els tècnics de l’àrea de Borsa de Treball de
la Cecot treballaran conjuntament amb els
professionals de les entitats d’acollida de
persones refugiades amb la finalitat d’incloureles en processos d’inserció laboral.
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09/07/2019
El president Quim Torra rep, en visita institucional,
el comitè executiu de la patronal Cecot al Palau
de la Generalitat.
La patronal catalana demana al Govern promoure
i cercar un gran consens entre institucions,
entitats i organitzacions socials per fer front
comú en necessitats estructurals i de tipus
transversal com el finançament, les inversions o
les infraestructures

22/07/2019
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
patrocinarà el Reconeixement a la Innovació en
el marc de la 25a edició de la Nit de l’Empresari
de la patronal Cecot

13/09/2019
El president de Foment del Treball, Josep
Sánchez Llibre, i el president de la BANC,
Business Angels Network de Catalunya i de
la patronal Cecot, Antoni Abad, han signat
un conveni de col·laboració per promoure el
finançament de nous projectes empresarials a
través de la inversió privada.

10/09/2019
El president i el secretari del Gremi de Rellotgers
i Joiers de Terrassa i Demarcació, Esteban
Lao i Pedro Berenguer, i el president de la
Cecot, Antoni Abad, han signat un conveni de
col·laboració que vincula l’adhesió del Gremi
a l’organització empresarial Cecot, i on s’hi
recull l’oferta de serveis d’una i altra entitat
per complementar els respectius portfolis en
benefici dels seus agremiats. La signatura ha
tingut lloc a la seu de la Cecot on també hi han
assistit el director comercial de la Cecot, Josep
Casas i Serafín Garcia, vocal membre de la Junta
de Govern del Gremi de Rellotgers i Joiers.
Fem memòria 2019
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03/10/2019
El president de Foment del Treball, Josep
Sánchez Llibre, i el president de la Cecot i del
Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni
Abad, han signat un acord de col·laboració per
fer arribar el servei de Reempresa a les empreses
de Foment del Treball.

12/11/2019
El rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Francesc Torres, acompanyat pel
vicerector de Transferència de Coneixement i
d’Innovació, Jordi Berenguer, i pel director de
l’ETSEIAAT i delegat al Campus de Terrassa,
Xavier Roca, es reuneixen amb el president de la
patronal Cecot, Antoni Abad, qui els ha rebut en
visita institucional a la seu de l'entitat.
La Universitat Politècnica de Catalunya celebrarà
el seu 50è aniversari en el proper curs acadèmic
2020-2021, un aniversari al voltant dels 17
objectius de desenvolupament global. Terrassa
continua sent la segona ciutat universitària de
Catalunya amb més d'onze mil estudiants. I el
campus de la UPC a Terrassa acull, en l’actualitat,
l’Escola d’Enginyeria més gran d’Espanya.

06/11/2019
Signem un conveni de col·laboració amb el Diari
de Terrassa perquè les empreses associades
a la nostra entitat puguin gaudir d'avantatges
en la subscripció, les promocions, els espais
publicitaris o els actes que promogui aquest
mitjà de comunicació.
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ELS GUARDONS D'AQUEST ANY, HAN RECAIGUT SOBRE:
Empresa més internacional - patrocinat pel Port
de Barcelona
SENSOCAR (Terrassa)
Comerç més dinàmic
patrocinat per Helvetia Seguros amb el suport
de CCAM
KAVE HOME (JULIÀ GRUP)

Associació empresarial
AIJEC JOVES EMPRESARIS DE CATALUNYA
(Barcelona)
Categoria fora de concurs.
Personalitat
JAUME ALSINA CALVET
president i fundador de les empreses que
conformen bonÀrea Agrupa

Reconeixement a la Innovació
promogut pel Club Cecot Innovació i tecnologia Empresa centenària
SILENCE
MOBLES LLOVERAS,
fundada l’any 1917.
Millor jove iniciativa empresarial
promogut pel Cercle Cecot de Joves Empresaris
ABLE HUMAN MOTION (ALFONS
CARNICERO) (Terrassa)
5è Reconeixement CaixaBank
a la PIME responsable
LA CASA DE CARLOTA & FRIENDS
4r Premi Prevint
LA FARGA (Barcelona)

Fem memòria 2019
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El lema d’aquesta edició:
ENERGÈTICS
Empreses sostenibles | Governs responsables |
Transició energètica
La Nit de l’Empresari esdevé el punt de trobada
anual entre els nostres associats, on retem
homenatge a l’esforç diari del “fer empresa”
i on distingir les bones pràctiques en àmbits
professionals i empresarials, premiar-les, fer-les
públiques i compartir-les amb altres empreses
i professionals. Aquesta és, sens dubte, una
funció bàsica en una organització empresarial
com la nostra.
Amb el lema ENERGÈTICS! Empreses
sostenibles | Governs responsables | Transició
energètica volem expressar i fer patent l’acció
de la Cecot (i dels seus col·lectius empresarials)
en favor d’un model energètic més sostenible,
menys contaminant, que redueixi els nivells
d’emergència climàtica, amb uns costos realistes
i que incideixin positivament en la competitivitat
empresarial.
D’altra banda, l’energia és subjecta a la llei de la
conservació de l’energia, que indica que aquesta
no pot ser creada ni destruïda, només pot ser
transformada. En aquest punt, la Cecot vol incidir
en el fet que el teixit empresarial català que
representa està composat per un gran nombre
d’empresaris/es motivats, que imprimeixen
dinamisme a l’activitat dels seus negocis i que
és gràcies a la “seva energia” i a la dels seus
equips que som capaços de transformar l’entorn
i la societat.
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ENFORTIMENT DEL TEIXIT
EMPRESARIAL

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
A través de la Cecot oferim tot el necessari per a la gestió diària de l’empresa. Les empreses
associades disposen gratuïtament d’un equip d’assessors especialitzats en tots els camps
d’activitat.
Durant el 2019 l’equip d’assessors a atès un total de

FINANCER

RRHH

INNOVACIÓ

Contractació administrativa
Financer
Fiscal
Jurídic d’assegurances
Mercanti i civil

Estrangeria
Formació
Laboral
Prevenció de riscos
Recursos humans
Responsabilitat social

Jurídic de noves tecnologies
Propietat industrial
Assessorament R+D+I
Assessorament TIC
Telefonia i ADSL
Ajuts i subvencions I+D+i

36%

38%

INDÚSTRIA

MÀRQUETING

Eficiència energètica
Estalvi elèctric
Medi ambient
Organització d’emp
Reclamacions elèct
Sanitat i seg alim.
Seguretat industrial
Solucions energ.
Transport
Urbanisme i obres

Comerç
Consum
Compres i aprovision
Vendes
Màrqueting per a internet i
xarxes socials

7%
37

4.300 consultes.

4%

5%
INTERNACIONAL
Comerç exterior
Comerç exterior metall

4%
Fem memòria 2019

SERVEI A LES EMPRESES
SERVEIS DE
RECLAMACIÓ DE
DEUTES

SERVEIS DE BASE
DE DADES

SERVEIS DE
COMUNICACIONS
CERTIFICADES

40

120

10

EMPRESES

LLISTATS

EMPRESES

SERVEIS DE
LEGISLACIÓ I
CONVENIS

SERVEI
FINANCER

SERVEIS DE
CESSIÓ I LLOGUER
D'ESPAIS

350

33

60

EMPRESES

LLOGUERS

ATENCIÓ AL SOCI
EMPRESES
DIFERENTS
SERVEIS

TRUCADES
ATESES I
DERIVADES

CORREUS
GESTIONATS
ATENCIÓ AL SOCI

333

18.000

14.000

EMPRESES

CORREUS GESTIONATS DEL CORREU
INFO@CECOT.ORG
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SUPORT A LA CREACIÓ I AL
CREIXEMENT EMPRESARIAL
Els serveis que oferim des del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot,
tenen per objectiu:
Promoure la creació de noves empreses assessorant a persones que tenen una iniciativa empresarial
per tal d’ajudar-los a valorar la viabilitat del seu projecte empresarial, i executar projectes
d’emprenedoria i creixement empresarial que permeten posar en marxa idees de suport a la creació
i consolidació d’empreses.
Cecot és una entitat de la Xarxa del Catalunya Emprèn, i està acreditada pel Departament d'Empresa
i Coneixement, per oferir assessorament a emprenedors i empresaris.
Posem èmfasi en l'assessorament per a l'avaluació de la viabilitat dels projectes empresarials, la
validació del producte/servei ofert per part del mercat així com el suport i assessorament financer, en
màrqueting online, gestió empresarial en general, i tot l’assessorament especialitzat que la persona
emprenedora pugui necessitar.
Aquest any 2019, i de manera excepcional, la convocatòria per aquest programa ha vist modificat
el seu període d’execució. Així doncs, dins de la mateixa convocatòria s’atendran projectes
d’emprenedoria des del gener de 2019 fins el 31 de juliol de 2020. Com cada any, la Cecot està
realitzant un pla de treball conjunt amb BANC. Les dos entitats estan duent a terme una sèrie
d'accions: serveis bàsics i complementaris enfocats a un objectiu comú: afavorir i potenciar
el desenvolupament econòmic i social dels dos territoris on actuem: el Vallès Occidental i el
Barcelonès, tot i que s’incideix de manera més directe a les poblacions de Terrassa i Barcelona,
fomentant i sensibilitzant la cultura emprenedora, fomentant la creació de noves empreses que
esdevinguin la creació de llocs de treball i ajudant a la consolidació de les ja existents perquè
guanyin en competitivitat i suposi una millora de l'ocupació als territoris d’actuació.
A continuació es detallem els resultats obtinguts de les accions realitzades per la Cecot dins del
període 1 de gener de 2019 – 31 de desembre de 2019:

NOMBRE
TOTAL DE
CONSULTES

39

SESSIONS
INFORMATIVES

15

per emprenedors

315
106
21
15

emprenedors informats
i assessorats (creació +
consolidació)
projectes
assessorats
empreses
creades
plans d’empresa
finalitzats
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ACCELERACIÓ EN ÒRBITA (edició 2019) – 6a. edició
Projecte promogut per l’Ajuntament de Terrassa i executat per la Cecot i la Cambra de Comerç,
que estableixen les bases de col·laboració entre les tres entitats per a la definició, posada en marxa
i implementació del programa d’acceleració empresarial “Acceleració en Òrbita” (6a. edició) que
té per objectiu donar suport, eines i acompanyament a les PIMES, amb més capacitat de créixer
que té la ciutat de Terrassa i municipis del seu voltant (Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i
Viladecavalls), per tal d’accelerar el ritme del seu procés de creixement.
Beneficiaris del projecte: persona física, jurídica o PIME, amb ubicació a Terrassa, Matadepera,
Rellinars, Ullastrell, Vacarisses o Viladecavalls, vocació internacional, potencialitat de creixement,
innovadora i compartir cultura i valors.
Les actuacions realitzades han estat:
Difusió del programa: via online, premsa, presencialment i per telèfon.
Inici de la convocatòria per a la presentació d’empreses candidates.
Reunió de la comissió tècnica per a la valoració de les candidatures presentades i selecció de
6 empreses que han esdevingut les beneficiàries de participar en el programa.
Realització de la reunió de presentació dels projectes i empreses seleccionades.
Realització dels tallers de formació:
Taller 1: Detecció del Model de Negoci i les palanques de creixement empresarial (5h).
Taller 2: “Elevator Pitch” (5 h).
Reunions de la persona tutora de cada entitat col·laboradora (Cambra i Fundació Cecot
Innovació). En el cas de la Cecot, han sigut 3 les empreses tutoritzades i assessorades en la
definició i execució del seu pla d’acció.
Assignació i derivació de les empreses seleccionades als assessors experts i encarregats d’ajudar
a la implementació i seguiment del pla d’acció, mitjançant reunions individualitzades, definit per a
cadascuna de les empreses en els següents àmbits d’actuació:
o Innovació (de models de negoci, porta foli de productes/serveis, de procés, Tics,
organitzativa,...).
o Màrqueting/Comercial (estratègies, mercats, segments de clients, nous canals,
penetració, intensitat de consum, xarxa de vendes, tancament de vendes....).
o Expansió Geogràfica / Internacionalització.
o Gestió de persones i cultura emprenedora.
o Finançament.
o Models de gestió interna: Processos, Operacions i Control de Gestió.
o Aliances, Fusions i Adquisicions, Acords de Col·laboració.
Avaluació dels resultats obtinguts i tancament del programa.
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PROGRAMA CONSOLIDA’T
PROGRAMA CONSOLIDA’T: l’Organització d’Autònoms de Catalunya – AUTCAT, associació
adherida a la patronal Cecot, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de
la Generalitat de Catalunya ha realitzat la 6a. edició d’aquest programa amb l’objectiu d’impulsar la
consolidació, l’enfortiment i la re invenció del treball autònom.
El programa ha ofert, de manera subvencionada, a les 36 persones autònomes que han participat,
un itinerari formatiu acompanyat d’un assessorament personalitzat per millorar la viabilitat del
negoci. De les 36 persones que han participat, 18 han estat ateses a Terrassa i 18 a Barcelona.
Beneficiaris: les persones treballadores autònomes, els treballadors Autònoms Econòmicament
Dependents (TRADE), els treballadors autònoms societaris (de Societats Civils Privades, Comunitat
de Bens, Societats Limitades), amb menys de 5 persones contractades i facturació inferior a 500.000
euros, i les persones autònomes que han cessat la seva activitat i volen iniciar un nou projecte.
El programa es va posar en marxa el mes de desembre i s’ha executat durant tot l’any 2019. Totes les
actuacions s’han realitzat a les instal·lacions de Terrassa (C/Sant Pau) i de Barcelona (C/Veneçuela):
Sessions inicials de presentació de les actuacions a les persones beneficiàries del programa
6 sessions d’assessorament individualitzat en gestió del negoci que han suposat un total de 13h
d’assessorament individual per a cada una de les 36 persones ateses.
2 tallers de formació, obligatòria, en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria:
2 impartits a Terrassa i 2 impartits a Barcelona, a les instal·lacions de Cecot.
Itinerari formatiu, optatiu, segons les necessitats detectades: s’han realitzat les 9 càpsules
formatives que contempla el programa Consolida’t, en diferents àmbits: Introducció a la gestió
de l’activitat econòmica, Aspectes jurídics i documentals, Gestió comercial i atenció al client,
Màrqueting digital, Gestió eficaç del temps, Elaboració de pressupostos i gestió econòmica,
Networking, Creixement personal, Comunicació.
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REEMPRESA – Centre de Reempresa de Catalunya
Projecte que s’està portant a terme des de l’any 2010. Consisteix en un nou model d’emprenedoria
que posa en contacte empreses, emprenedors i empresaris i que permet la cessió de l’èxit empresarial
a Catalunya a través de la compra-venda de negocis. Fomenta la continuïtat d’empreses que són
viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció.
Principals fites assolides:

Més de 623 Reempreses d’èxit al 2019!
Més de 2.675 Reempreses d’èxit des del 2011!
Sumari de les activitats 2019:
S’han realitzat 623 reempreses d’èxit.
S’ha generat una inversió induïda de gairebé 27 M €.
S’han donat d’alta 1.267 noves empreses cedents.
S’han donat d’alta 2.631 nous reemprenedors.
S’han generat 1.769 nous processos.
S’han realitzat més de 52 sessions informatives arreu del territori.
S’han celebrat 12 tallers de formació per a reemprenedors, amb més de 157 assistents.
S’han celebrat 3 Cafès de la Reempresa per a més de 152 persones.
S’han realitzat 12 càpsules formatives amb més de 152 assistents.
S’han realitzat 25 sessions de “Troba la teva empresa ideal” amb 153 assistents.
S’ha rebut més de 855.797 visites a la pàgina web de més de 68.387 visitants. 
Hi ha hagut un total de 179 aparicions en premsa general, comarcal i local.
S’han generat un total de 38 notes de premsa i articles d’interès.
S’ha desplegat la col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
S’ha desplegat la col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
S’ha desplegat la col·laboració amb Barcelona Activa.
S’ha desplegat la col·laboració amb la Diputació de Girona.
S’ha desplegat la col·laboració amb la Diputació de Tarragona.
S’ha desplegat la col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
S’ha desplegat la col·laboració amb Globalleida.
S’ha desplegat la col·laboració amb la Diputació de Barcelona en l’àmbit dels mercats
municipals.
S’ha desplegat la col·laboració amb Caixabank.
Reempresa ha estat guardonada amb el Premi a la Innovació Global Youth Entrepreneurship
Summit 2019 Awards. 
Reempresa ha estat inclosa com a exemple de Bona Pràctica Internacional a la web de la
European Microfinance Network.
Resum general d’indicadors d’impacte:
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FORMACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
PROFESSSIONAL
749

ACCIONS FORMATIVES

7.260

ALUMNES FORMATS

35.345

HORES LECTIVES

PROJECTE SINGULARS
Projecte d'orientació, formació i ajuda al retorn educatiu o inserció laboral. Ens cofinançador:
Servei d'Ocupació de Catalunya. Fons Social Europeu. L’objectiu dels Projectes singulars
és reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes
d’educació o formació, mitjançant la realització d'actuacions de formació i orientació. Atenció a
60 persones inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (d'entre 16 i 29 anys).
PROJECTE 30 PLUS
Projecte d’orientació, formació i inserció laboral. Ens cofinançador: Servei d’Ocupació de
Catalunya. Objectiu: Mitigar l’impacte de la desocupació entre les persones de 30 a 45 anys
preferentment. Augmentar la qualificació especialitzada entre les persones compreses entre
aquesta franja d’edat incidint en la qualitat de l’ocupació. Atenció a 15 persones (majors de 30
anys).

INSERCIÓ LABORAL
OFERTES GENERADES

702

DEMANDES GESTIONADES

2.239

PROJECTES
AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ
Projecte d’insercio laboral. Atenció a 116 persones.
Ens cofinançador: SOC.
TERRASSA APOSTA PER L’OCUPACIÓ
Projecte d’orientació, formació i inserció laboral. Atenció a 92 persones.
Ens cofinançadors: Ajuntament de Terrassa i Cecot.
DONES QUE HO PODEM TOT
Tallers de formació sobre recerca de feina amb perspectiva de gènere realitzats a Sant Joan de
Vilatorrada, El Prat de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Pineda de Mar, Mataró, Cervelló, Sant Vicenç de
Montalt, Santa Maria de Palautordera i Sant Just Desvern. Ens cofinançador: DIBA.
PROJECTE VISAR
Validació de 1500 candidatures de persones de nacionalitat argentina per a la seva incorporació al
mercat laboral espanyol. Ens cofinançador: Dirección General de Migraciones.
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FÒRUM CECOT
El Fòrum Cecot es crea per ser el marc més adient
per analitzar la situació econòmica i empresarial,
reflexionar sobre nous models de gestió i donar a
conèixer les línies d’actuació de les administracions
públiques.

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES
2019. RECESSIÓ O REFREDAMENT?
10 de gener de 2019 | asssitents: 80
Oriol Amat,
Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de
la Universitat Pompeu Fabra.

NOVETATS EN LA LLEI
D'ARRENDAMENTS URBANS
9 de maig de 2019 | asssitents: 50
Dr. Joan Manuel Abril Campoy,
Catedràtic de dret civil de la UAB i President
del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
Dr. Santiago Orriols Garcia,
advocat i professor de dret processal de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Sr. Emili Lázaro Gomà,
director del grup Vidal Gomà, administrador de
finques.

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES
2020 AMB DANIEL CARRASCO
12 de desembre de 2019 | asssitents: 40
Sr. Daniel Carrasco,
director d'Espanya i Economia Desenvolupada del
Servei d'Estudis del Banc de Sabadell.
Fotografies dels actes. Patronal Cecot
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CICLE DE CONFERÈNCIES
Posada en marxa del Cicle de conferència com a espai per tractar temes
estratègics i de visó de futur de l’economia i la societat. El cicle per aquest
2019 ha constat de les següents sessions:

MODEL DE FINANÇAMENT DE LA
XARXA VIÀRIA
24 de gener de 2019 | Assistents: 19
Sr. Salvador Alemany,
President de Saba Infraestructures, SA

COM ENS AFECTARÀ EL CANVI
CLIMÀTIC EN LES EMPRESES?
14 de novembre de 2019 | Assistents: 17
Sr. Lorenzo Chelleri,
Assessor acadèmic de canvi climàtic de Re-City,
Fundació Catalunya Europa.
Sr. Salvador Samitier,
director de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA. UNA
OPORTUNITAT PER REDUIR ELS
COSTOS DE L'ENERGIA
25 de novembre de 2019 | Assistents: 59
Sr. Manel Torrent,
director Institut Català de l’Energia – ICAEN
Sr. Pep Salas,
enginyer i doctor per la UPC.
Sra. Irene Bartol,
sòcia del despatx Prat Rubí Advocats.

Fotografies dels actes. Patronal Cecot

Sr. Antoni Abad,
president de la Cecot.
Sr. David Garrofé,
secretari general de la Cecot.
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CLUB CECOT DE
MÀRQUETING I
VENDES
President
Valentí Clotet
Vocals		
Emili Asín, Raúl Sanz
		
Josep Maria Merchán
		
Montserrat Soler, Laia Puig
		François Vilaprinyó
		
Santi Rius, Pol Andrés Fantoba

MEMBRES 1.263

Repr. Cecot Núria Amela
Secretària
Cristina Andreu

RELACIONS INSTITUCIONALS
Durant l’any 2019 una representació de la Junta
ha visitat el Centre de Recerca en Seguretat i
Control Alimentari de la Universitat Politècnica
de Catalunya, el CRESCA. A més, Frank del
Águila d’Humontiks ha presentat a la Junta la
seva empresa especialitzada en Realitat Virtual i
Realitat Augmentada per a les àrees d’ducació,
formació i salut.

Data: 21 de maig de 2019
També aquest any s’organitza una conferència
amb el TOP 3 Social Sellling, Álex López:
“Optimitzar al màxim l'estratègia comercial
d’una empresa”, que es va fer el 21 de maig
de 2019 i que va tenir 177 inscrits. El ponent
també va estar valorat pels assistents amb 9
sobre 10.

ACTIVITATS
Data: 28 de març de 2019
S’organitza una sessió de Linkedin: “El
Linkedin com a eina de millora de la marca
d’empresa”, amb Rosaura Alastruey, que
va tenir lloc el 28 de març de 2019. S’hi van
inscriure 64 persones i la valoració de la ponent
va superar el 9 sobre 10.

COL·LABORADORS
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46

CLUB CECOT
INTERNACIOLITZACIÓ

MEMBRES 740

President
Vocals		
		
		
		
		
		
Coordinador
Secretària
Assessors
		

Eliseu vila
Ignasi Cusidó, Ricard Ramos
Toni Lorente, Cristina Brandner
Josep Cernuda, Albert Ventura
Rossend Marqués, Josep Mas, 		
Carlos Nuñez, Santi Valcarcel, 		
Josep Padró, Francesc Gavagnach
Joseba Ruíz
Mireia Ortuño
Asun Cirera
Josep M. Campanera

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Data: 14 de març de 2018
Workshop· La contractació d’agents comercials
i distribuïdors?

Fotografies dels actes. Patronal Cecot
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Data: 30 de maig de 2018
Workshop· Tenim una estratègia de clients a les
nostres empreses?

Data: 30 de novembre de 2018
Acte: BREXIT. Actual estat de les negociacions i
conseqüències per a les empreses que exporten,
importen o tenen interessos al Regne Unit.
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CLUB CECOT DE
RECURSOS HUMANS

MEMBRES 1.177
RELACIONS INSTITUCIONALS
Trobada amb el Sr. Benavides, el 31 de maig.
El club de RH de la Cecot ha col.laborat en la
difusió del Corporate Games Terrassa 2019,
celebrat a Terrassa del 13 al 15 de setembre.
L’acte d’inauguració d’aquest esdeveniment es
va celebrar a la seu de Cecot, el divendres 13 de
setembre amb la presència de David Meca.

ACTIVITATS
Data: 7 de febrer de 2019
Impacte de la reforma sociolaboral amb
l’assessor laboral de Cecot, Pep Bosch.

President
Vocals		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Xavier Cots
David Garrofé, Albert Malgosa
Lluis Mercadé, Amadeu Pinyol
Roser Balague,Xavier Yagüe
M. Ángeles Tejada, Pere Arch
Christian Navarro, Eulàlia Martínez
Carles Puig, Àngel Buxó
Josep Mª Bosch, Josep Goberna
Montserrat Vieites, Montserrat 		
Argemí, Roser Matavera
Eva Moreno, Jordi Pujals
Yolanda Reyes, Núria Viadé

Coord.
Secretària

Núria Amela
Mar Vidal

Data: 25 d'abril de 2019
Beneficis del Mindfulness amb Gemma Segura.
Data: 3 d'octubre de 2019
Presentació de la Plataforma Pla d’Igualtat amb
la Direcció General d’Igualtat.
Data: 12 de novembre de 2019
El talent analògic amb Ricard Ruiz de Querol de
Coperfield.

Data: 10 d'abril de 2019
El registre de la jornada amb Jorge Pérez,
inspector de Treball.

HO PATROCINA

COL·LABORADOR

Fem memòria 2019

Fotografies dels actes. Patronal Cecot

48

CLUB CECOT
D’INNOVACIÓ I
TECNOLOGIA
President
Enric Barba
Vocals		
Abraham Arcos, Sergi Artigas, 		
		
Laura Buguñà, Joan Comellas, 		
		
Carles Fradera, Lluís Gil, Alicia 		
		
Oyonarte, Virginia Palacios,
		
Antoni Paz, Joan Puig,
		
Jordi Solsona, Eva Subirà
		Xavier Viñas.

MEMBRES 823

Coord.
Secretària

ACTIVITATS

Data: 30 de maig de 2019
Propietat Intel·lectual i Industrial. Modificacions
legislatives

Data: 28 de gener de 2019
Visita al Centre Tècnic de SEAT

Núria Amela
Núria Martí

Data: 12 de febrer de 2019
Com afrontar el repte de la innovació a la
PIME?
Data: 11 de juliol de 2019
Ajuts Reindus 2019 a la Competitivitat
Industrial

Data: 8 de maig de 2019
Visita a 3D Factory Incubator

Data: 11 de juliol de 2019
Ajuts Reindus 2019 a la Competitivitat
Industrial

Data: 8 de maig de 2019
Visita a 3D Factory Incubator
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ACTIVITATS
Data: 9 de setembre de 2019
Visita a Amazon

RELACIONS INSTITUCIONALS
• Comissió d’Innovació de Foment
• Jurat dels Premis Muncunill
• Jurat de la Nit de l’Empresari

Data: 9 d'octubre de 2019
Visita al Centre Tècnic d’IMC Toys
Data: 6 de novembre de 2019
Ajuts CDTI per projectes d’R&D

Data: 18 de novembre de 2019
Visita a Amazon. 2a convocatòria

Fem memòria 2019
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CLUB CECOT
FINANCER & FISCAL
President
Ramón Talamàs/Xavier Panés
Vocals		
Enric Rius
		Salvador Lanzas
		Sergi Farró
		Sebastià Codina
		Jordi Folch
		Didier Abizanda
		Mario Blasco

MEMBRES XXX

Coord.
Secretària

RELACIONS INSTITUCIONALS

Data: 12 de febrer de 2019
Novetats fiscals 2019

Promoció del debat sobre la idoneïtat de la renda
bàsica universal. Elaboració d’un document de
propostes i participació del president , Ramon
Talamàs com a ponent del debat organitzada
pel Fòrum Cecot.

Núria Amela
Maite Pérez

Enric Rius
assessor fiscal de la Cecot

ACTIVITATS
Data: 5 de febrer de 2019
Pressió o equitat fiscal?
Marta Espasa
secretària d’Hisenda de la Generalitat de
Catalunya
Josep M. Duran
professor d’economia de la Universitat de BCN
Enric Rius
assessor fiscal de la Cecot

Data: 05 de març de 2019
Bonificacions als tributs municipals a les
empresesi
Pere Montaña
director d'Àrea de serveis generals i Govern
Obert.
Miquel Àngel Gamell
director de serveis de Gestió Tributària i
Recaptació.
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Data: 21 de maig de 2019
I després del 26M què?

Data: 9 de maig de 2019
El futur de la funció del comptable

Alfredo Vega, alcaldable del PSC
Xavier Matilla, alcaldable de Terrassa en
Comú
Isaac Albert, alcaldable d’Esquerra
Republicana
Miguel Sampre, alcaldable de Junts per
Terrassa
Javier González, alcaldable de C’s
Marc Medina, alcaldable de la CUP
Àlex Rodríguez, alcaldable del PP Terrassa
Pol Marsà, moderador de l’acte.

Oriol Amat
catedràtic i degà de la UPF-Barcelona School
of Management, economista, vicedegà
del Col.legi d'Economistes de Catalunya i
vicepresident de l’ACCID
David Ollé
controller de Wolterskluwer

Data: 4 de juny de 2019
Seguretat bancària, consells i mesures per als
usuaris

Data: 14 de maig de 2019
Andorra: Oportunitats i avantatges d'una
Fiscalitat estable i moderada
Josep Lluis Giral i Tricas
Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat.
Expert Comptable Acreditat REC. Tècnic
Tributari. Membre del Gabinet d’Estudis de
l’APTTCB i membre de la Comissió de
Comptabilitat de Gestió ACCID.

Carles Solé Pascual, CISO del Banc de
Santander.
Tomàs García Amat, Director de la Unitat de
Control de Red (UCR) del Banc
Santander.
Sergi Martínez Wall, Sotsinspector, Cap de la
Unitat Central d'Estafes i Mitjans
de Pagament.
Data: 25 d'octubre de 2019
Impost sobre actius no productius, tot el què
has de saber.
Montse Peretó, directora general de
Planificació i Estudis Fiscals de
l’Agència Tributaria de Catalunya.
Enric Rius, assessor Fiscal i Financer de Cecot.
PATROCINADOR
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FÒRUM EMPRESARIAL
CECOT RUBÍ
Aquest projecte es va crear amb la voluntat de
vertebrar un fòrum de discussió intersectorial per
defensar i representar les empreses de la ciutat
davant l’Administració i, simultàniament, col·laborar
amb aquesta per impulsar la implementació de
polítiques públiques que afavoreixin el teixit
empresarial rubinenc.

President		
Manuel Jiménez
Vicepresidents
Jordi Parera
			Lluís Ridao
Vocals			Pere Vallhonrat
			Ignacio Martin
			Manuel Garcia
			Albert Gajú
			Jordi Arch
			Guillem Palomar
			Raul Flores
			Armand Marcé
			Dionís Rovira
			Félix Anglada
			Xavier Viladiu
			Manuel Selfa
			Gener López
			Rafael Andujar
			Rossend Marqués
			M. Jesús Sabatés
			Joan Rocafort
			Anna Torredeflot
			Miquel Ortuño Anadon
Coord.
Secretària

Joseba Ruiz
Maite Pérez

RELACIONS INSTITUCIONALS
Reunions amb els candidats a l’alcaldia.
Reunions periòdiques amb Alcaldia i la regidoria
de Promoció Econòmica bàsicament pels temes
següents:
Seguiment del POUM del Q1, del Q3 i
dels pressupostes 2019.
Continuïtat del paquet de mesures
extraordinàries per al foment de
l’ocupació.
Continuïtat de l’acord de formació amb
l’Ajuntament de Rubí
Presentació de Rubí Brilla.
Seguiment de les actuacions i/o projectes
en el marc del Pla Director de PAE.
Participació al Grup de Treball dels
aspectes a introduir al POUM.
10. Participació al 2ª grup de treball
sobre el treball àmbit INNOVACIÓ sobre
el Pla d'Acció del Centre d'Innovació Rubí
Particiació a la Convocatòria 3ª grup de
treball sobre el treball àmbit TALENT del
Pla d'Acció del Centre d'Innovació Rubí .
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Participació en les sessions del Consell
General de la Taula de la Competitivitat
Industrial de Rubí.
Participació en la condecoració de la Creu de
Sant Jordi, de Pere Vallhonrat.

S’ha informat de la 15a Reunió tècnica de Rubí Brilla.
S’ha informat sobre les obres d’adequació de
la cruïlla entre la C-143 i l’avinguida del Molí de
la Bastida.

Participació a la sessió plenària Consell FP de
Rubí.

S’ha informat sobre les bonificacions estatals i
potestatives dels tributs i taxes al municipi de
Rubí.

Participació a la jornada Associacions ,entitats
i polígons Vallès Occidental |Consell Comarcal
Vallès Occidental.

S’ha informat de la nova Assessora de Dret
Urbanístic i administratiu, la Margarida
Rodriguez.

Signatura de l’Acord de funcionament i
desplegament de les línies estratègiques de la
TCIR per al desenvolupament econòmic local
de Rubí.
Participació com a jurat dels Premis a les
Millors iniciatives comercials de Rubí.
Reunió amb Mònica Edo del Servei
d'Ocupació de Catalunya de Rubí.
Assistència d’una representació del Fòrum
Empresarial Cecot Rubí a la Nit de l’Empresari
de la Cecot.
Trobades amb els partits polítics per tractar el
POUM.

ACTIVITATS
S’ha elaborat un llistat d’assumptes que els
empresaris de Rubí consideren interessant per
a la millora de les empreses de Rubí.
S’ha elaborat i enviat a totes les empreses
de Rubí una enquesta per identificar la
problemàtica als PAES.
S’ha presentat els resultats de l’enquesta dels
PAES de Rubí als regidors i a l’alcaldia.
Fem memòria 2019
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ACTIVITATS

ACTIVITATS

Data: 14 de febrer de 2019
Novetats Fiscals 2019

Data: 22 d'abril de 2019
La gestió del marge. El secret del benefici

Enric Rius
assessor Fiscal i Financer de la Cecot

Sebastià García
assessor de control de gestio i anàlisis de
marges de la Cecot.
Data: 28 de novembre de 2018
Tancament fiscal 2018
Enric Rius
assessor Fiscal i Financer de la Cecot

Data: 14 de març de 2019
Impacte reforma Socio laboral
Ponents:
Josep M. Bosch
assessor laboral de la Cecot

Fotografies dels actes. Patronal Cecot
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CECOT COMERÇ
Cecot Comerç té com a objectius, entre d'altres,
impulsar i fomentar el dinamisme del sector del
comerç a través d'activitats d'informació, formació,
difusió i intercanvi d'experiències.

President		

Cristina Escudé

Vocals			Fanny Novell
			Mercè Clavel
			Miquel Ortuño
			Carles Clapés
			Xavier Casanovas
			Lara Cruz
			Josep Cernuda
			Bernat Morales
			
Asun Rius (7 oct 19)
Coordinadora
Secretària		

Núria Amela
Cristina Andreu

RELACIONS INSTITUCIONALS
Assistència i participació com a entitat
promotora a la Junta Directiva i al Comitè
Executiu de RETAILcat-Unió d’Entitats del
Retail.
Participació en la Taula Comarcal de Comerç.
Participació en la Taula Local de Comerç de
Terrassa.
Participació a la Comissió de Comerç de
Foment.
Participació en el Consell Assessor del Comerç
de la Generalitat de Catalunya.
Incorporació de la Sra. Asun Rius ala Junta
en representació de la Cambra de Comerç de
Terrassa.
Acord de col·laboració amb el Consorci de
Comerç, Artesania i Moda, per a l’execució del
pla d’actuació de Cecot Comerç per al 2019.
Assistència i participació en la lll Setmana
del Comerç, que organitza el CCAM, que
s’inaugura el 25 de març. Cecot Comerç
participarà en un showroom centrat en el
comerç online. Es presenta el projecte “Mi
comercio online” de Caixa Bank i Cecot.
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Cecot Comerç participa al projecte europeu
ALL-ECOM.
Presentació d’al·legacions a l’avantprojecte de
la Generalitat dels APEUS, que s’ha fet amb el
consens del sector.
Seguiment de la proposta per al projecte del
Mercat de la Independència.

ACTIVITATS
CICLE #RetailTrends
DESENVOLUPANT LA VENDA OMNICAL AL COMERÇ DE PROXIMITAT
Data: 30 d'abril de 2019
De la venda tradicional a la venda híbrida

Col·laboració Cecot Comerç i Terrassa Centre
per les inspeccions SGAE a Terrassa.
Col·laboració amb les lV Jornades Ctecno: “La
innovació en el món del Retail: experiència de
compra i transformació del negoci”.
Trobada amb experts de l’Agenda Comerç 2021.
Trobada amb representants al Congrés d’ERC.

Data: 28 de maig de 2019
Mercats electrònics: més enllà d’Amazon

Trobada amb el Gabinet de la Ministra
d’Indústria, Comerç i Turisme sobre els APEUS.
Trobada amb el Tinent d’Alcalde de Promoció
Econòmica, Isaac Albert, i la regidora de
Comerç, Jennifer Ramírez.
Reunió amb les regidories de Promoció
Econòmica, Comerç i Mobilitat de l’Ajuntament
de Terrassa demanada conjuntament amb la
Cambra de Comerç.
Reunió amb el diputat delegat de Comerç de
la Diputació de Barcelona.
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Data: 18 de juny de 2019
Gestió de les expectatives en la venda online
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ACTIVITATS
Data: 17 de setembre de 2019
Els nous reptes de la mobilitat en la venda

Informació puntual de tota la normativa que
afecta al comerç.
Assessorament sobre els ajuts per al comerç.
Elaboració i enviament del NOTICOM, butlletí
mensual de notícies sobre comerç i consum.
Informació sobre l’operatiu Grèvol dels Mossos
d’Esquadra.
Informació sobre els Premis Nacionals a la
Iniciativa Comercial.

Data: 22 d'octubre de 2019
Cloenda.

Informació sobre la línia de finançament
Emprèn, promoguda per la Generalitat.

Fotografies dels actes. Patronal Cecot
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IMPULS A LA INNOVACIÓ I
INTERNACIONALITZACIÓ
Projecte Internacional Early Warning Europe
El març de 2017 la Fundació Cecot Innovació es va incorporar al consorci del projecte COSME Early
Warning Europe, un projecte que va acabar al novembre de 2019. El projecte tenia com a objectiu
general promoure l’esperit empresarial i el creixement de els PIMEs arreu d’Europa. Un element
clau del projecte era crear unes condicions sòlides pels empresaris i les empreses de tots els sectors
per a que puguin afrontar reptes claus, incloent-hi la gestió d’una crisi, la fallida i obtenir una segona
oportunitat.
El projecte Early Warning proporcionava assessorament i suport a les empreses en perill. Aquestes
intervencions podien ajudar a evitar fallides i les seves conseqüències negatives, així com la pèrdua
de llocs de treball, l’augment de risc econòmic pels proveïdors en la cadena de valor de l’empresa i
una potencial ruta econòmica, social i personal per als propietaris de l’empresa i les seves famílies.
El rol principal de la Fundació Cecot Innovació en el projecte va ser el de liderar l’avaluació externa
del projecte, és a dir dissenyar la metodologia, coordinar i implementar el procés d’avaluació de les
activitats realitzades pels països a l’hora d’oferir els serveis a les empreses.
Durant el 2018 FCI va implementar la primera fase d’avaluació dels serveis implementats pels socis de
Polònia, Grècia, Itàlia i Madrid. Aquesta primera fase va incloure entrevistes amb les organitzacions
proveïdores dels serveis, entrevistes en profunditat a 10 mentors i consultors de cadascun dels
quatre països i l’organització d’un focus group en cadascun del països amb consultors i mentors que
estan treballant directament amb les empreses amb crisis. A més de l’organització de dos learning
seminars.
Durant el 2019 FCI ha implementat la segona fase d’avaluació del projecte que ha inclòs: creació
de qüestionaris i enquesta online a les empreses que han rebut el servei EWEurope, entrevistes en
profunditat a 10 mentors i consultors de cada país que ofereix el serveis i l’organització d’un focus
group amb consultors, mentors i empreses en Polònia, Grècia, Itàlia i Espanya.
A més s’han organitzat 3 learning seminars sobre: comunicació, sensibilització i els principals resultats
del procés d’avaluació, el darrer dels quals es va organitzar a Barcelona.
FCI ha presentat un informe final d’avaluació del projecte.
El consorci del projecte estava liderat per el govern d’AARHUS (Dinamarca) i estava format per tres
grups d’organitzacions: 1) organitzacions mentores amb experiència en la prestació de suport a
empreses amb dificultats, 2) organitzacions nacionals o regionals que tenen la intenció d’implementar
mecanismes d’alerta primerenca als quatre països destinataris (Polònia, Itàlia, Grècia i Espanya)
i finalment 3) organitzacions que s’encarreguen de donar suport a les activitats paneuropees de
comunicació i difusió del projecte.
Els socis són danesos, polonesos, grecs, italians, alemanys, belgues, holandesos i espanyols.
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Projecte Internacional INCREMENTA
El novembre de 2018 la Fundació Cecot Innovació va iniciar la seva participació en el projecte
Innovation and Creativity Mentality Advancement in SMEs (INCREMENTA) de la convocatòria KA2
del programa Erasmus + , el projecte té una durada de 2 anys i finalitzarà el 31 d’octubre de 2020.
És un projecte per fomentar una mentalitat innovadora i creativa en les pimes. Les empreses de la
UE, especialment les Pimes només poden seguir essent competitives a nivell mundial si inverteixen
en innovació i creativitat. A més, la gestió col·laborativa en una necessitat imperativa per les Pimes,
que tradicionalment estan aïllades.
INCREMENTA pretén desenvolupar un mètode educatiu, per ajudar a les Pimes a reaccionar
ràpidament, adaptar-se als canvis i gestionar els reptes i desafiaments, utilitzant la normativa CEN
16555-5 sobre gestió de la innovació i diferents materials formatius de qualitat.
El principals resultats que el projecte vol obtenir son:
Implementació d’una guia per a les Pimes sobre el Sistema de Gestió de la Innovació
Disseny d’un programa formatiu sobre el Sistema de Gestió de la Innovació per a Pimes
Disseny d’una plataforma online per a la innovació en les Pimes
Un mètode educatiu eficaç que ajudi a les Pimes a reaccionar ràpid, adaptar-se als canvis i contribuir
a la gestió dels reptes i desafiaments
Diferents materials formatius per ajudar a l’adaptació de les necessitats de les economies modernes
que contindrà elements basat en el treball, així com elements dirigits al desenvolupament d’habilitats
empresarials innovadores
Disseny d’un perfil competencial de persones, responsable d’establir i mantenir el Servei de Gestió
de la Innovació dintre de l’empresa.
Durant el primer any de projecte s’ha desenvolupat la Guia per a les Pimes sobre el Sistema de Gestió
de la Innovació y la primera versió dels materials formatius que contenen 9 unitats per fomentar la
creativitat i 11 unitats per fomentar la col·laboració en les Pimes.
El projecte està liderat per la Universitat Nacional d’Irlanda, Galway i el consorci està format per:
una consultora grega IDEC, una pime hongaresa, TREBAG, una organització búlgara experta en
innovació KIMSC, la Facultat Txeca de Ciències de la Vida (República Txeca), la Cambra de comerç
i Indústria de Lodz, Polònia, una associació empresarial grega, L’Associació d’empreses SA i LTD i
la Fundació Cecot Innovació.
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Projecte Internacional RESCEWE
Continuant amb la col·laboració iniciada durant el projecte EWEurope, aquest any 2019 es va
presentar una proposta de projecte Erasmus + anomenada Resilience and rescue skills for SME’s,
strengthening Early Warning Europe (ResCEWE) que va estar aprovada i que començarà al gener
de 2020.
El projecte pretén anar un pas més enllà en la prevenció de que les empreses i start-ups facin fallida,
proporcionant-los uns materials formatius, donant-los suport en la definició d’Indicadors claus de
risc així com dissenyant estratègies mitigadores per a que siguin més resistents davant el risc de
fallida.
El projecte està liderat pel Centre de Desenvolupament Empresarial del govern local d’AARHUS
(Dinamarca) i està format per la Family Business Foundation (Polònia), IME GSEVEE (Grècia) , la
Cambra de Comerç d’Atenes (Grècia) la Universitat de Ciències Aplicades JAML (Finlàndia) i la
Fundació Cecot Innovació.

Cupons a la internacionalització
Al mes de juliol de 2015 es va iniciar la col·laboració entre l’agència per a la competitivitat de
l’empresa, ACCIÓ, i la Fundació Cecot Innovació com Entitat col·laboradora per a la Gestió del
Programa de Cupons a la Internacionalització.
L’objectiu del programa Cupons a la Internacionalització és fomentar l’activitat internacional entre
les Pimes catalanes, així com la complicitat publico-privada, impulsant la coordinació i col·laboració
entre agents.
La convocatòria 2018 del programa (execució 2019) consisteix en la contractació de serveis en forma
de cupons a la internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Els serveis que es poden contractar són:
Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa.
Desenvolupament del Pla de Promoció Internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar,
dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials.
Subcontractació d’un Export Manager.
Gestió per al registre de marca i de patents en mercats internacionals.
Formació en comerç internacional.
Durant aquesta convocatòria i en col·laboració amb el Centre Metal·lúrgic s’han atorgat i gestionat
un total de 49 expedients.
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SERVEIS A LES EMPRESES
Col·laborem amb grans proveïdors de serveis professionals i aconseguim
avantatges importants que beneficien la competitivitat de les nostres
empreses. I sobretot, apostem per la innovació, la formació i les
persones com a eina imprescindible de generació de valor a les nostres
empreses.

SERVEI DE PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS
L'acord amb Prevint, Societat de Prevenció, contribueix al benestar i
al desenvolupament dels treballadors i treballadores en els seus llocs
de treball i ajuda les empreses en el compliment de les normatives
laborals per tal d'assegurar-ne la viabilitat a llarg termini. Les empreses
reben assessorament i sensibilització en matèria de prevenció de
riscos laborals, així com un servei de màxima qualitat acompanyat d'un
tracte personalitzat basat en la qualitat humana i en els valors ètics i
professionals.

SERVEI DE RECLAMACIÓ DE DEUTES
(NACIONAL I INTERNACIONAL)

Aquest servei ajuda en el procés de recobrament aplicat per a les
empreses, i serveix per recuperar impagaments de fins a 250.000 euros.

SERVEI DE BASE DE DADES
Les empreses accedeixen a les dades d’empreses associades a la Cecot
i a les dades d’empreses de Catalunya per poder realitzar accions
comercials, accions de televenda, etc.

SERVEI DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES
CERTIFICADES
A través de la certificació electrònica les empreses a més d’estalviar
temps i diners en les seves comunicacions obtenen seguretat jurídica i
una millora dels processos.

SERVEI DE LEGISLACIÓ I CONVENIS
Les empreses disposen de tota la normativa sectorial i de convenis
col·lectius, a més d’un equip d’assessorament especialitzat en relacions
laborals i recursos humans.
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SERVEI FINANCER
Aquest és un servei integral que facilita l’accés al finançament a empreses,
autònoms/es i emprenedors/es membres de la Cecot.
Ofereix assessorament i consultoria personalitzada amb l’objectiu que els
associats puguin exposar la seva problemàtica de finançament i obtinguin
prescripcions i possibles solucions.

SERVEI DE CESSIÓ I LLOGUER D'ESPAIS
Les empreses poden fer ús dels espais que la Cecot té tant a la seva
seu central de Terrassa com a les seves oficines de Barcelona (sales de
reunions, sala de juntes, sala de conferències per a 200 persones i Aula
Magna) per a reunions, sessions informatives, conferències, etc.

SERVEI D'ESTALVI ENERGÈTIC
Per ajudar a les empreses a optimitzar la despesa energètica, la Cecot
disposa d’un equip d’assessors especialitzats que analitza el perfil
de consum, la tarifa aplicada per la comercialitzadora i la potència
contractada, per tal d’ajustar-la a les necessitats productives de l’empresa
i aconseguir maximitzar l’estalvi.

SERVEI D'ESTALVI EN TELEFONIA
Les empreses compten amb un assessor especialitzat en telefonia que
analitza gratuïtament la despesa i realitza una proposta multi-operador
ajustada, ajudant en la tramitació.
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SERVEI DE COMPRA ONLINE
A través de la nostra plataforma www.partnershop.cat les empreses es donen a conèixer, oferint el
seu producte o servei en condicions avantatjoses a la resta d’empreses associades. A més, a través
de www.partnershop.cat les empreses tenen a la seva disposició una eina de fidelització pels seus
treballadors i treballadores, on poden adquirir productes i serveis en promoció i amb descomptes
de fins al 80%.

129
anuncis
publicats

6.905

usuaris registrats

12.967,57€
estalvi mig online

8.077€
estalvi en cupons
bescanviats

ACORDS I DESCOMPTES
Negociem acords corporatius perquè les empreses associades gaudeixin de condicions avantatjoses
i preus competitius en la contractació de serveis, reduint les vostres despeses i millorant la seva
competitivitat:

AEROLÍNIES

El nostre acord amb Vueling ha ajudat a 341 empreses a volar amb descompte.

LLOGUER DE COTXES

Vehicles industrials i renting flexible. Gràcies al nostre acord amb Europcar,
46 empreses han gaudit del servei amb un descompte sobre la millor tarifa
disponible.

COMBUSTIBLE

Amb el nostre acord amb Solred hem agregat 12.350.211 litres que han suposat
un estalvi de 988.016 € per a les empreses.

APARCAMENT

Gràcies a l’acord amb Saba Aparcaments, 48 empreses han gaudit de descomptes
en aparcaments.
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PEATGES

31 empreses han activat el dispositiu de Bip&Drive per obtenir descomptes en
peatges i aparcaments.

MÚSICA PER ESTABLIMENTS

Gràcies al nostre acord amb Music Gates & Soundreef 23 empreses gaudeixen de
música sense drets d’autor en els seus establiments.

MISSATGERIA INTERNACIONAL

A través de l’acord amb UPS, 8 empreses han gaudit de descomptes en l’enviament
de missatgeria internacional.

SERVEI D'ATENCIÓ AL SOCI

210
empreses assessorades
en els diferents serveis.
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24.150
trucades ateses i
derivades.
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CECOT RENOVABLES
Si vols reduir la despesa elèctrica de la teva empresa,
a través d’un projecte d’autoconsum
fotovoltaic, assessora't a la Cecot abans de prendre
cap descisió, trucant al telèfon
d’atenció 93 736 60 00, enviant un correu electrònic
a renovables@cecot.org
www.cecotrenovables.org
La Cecot, a través de l'Oficina per a la Transició Energètica, posa a la teva disposició un equip de
professionals que t'ajudaran a fer realitat el teu projecte, oferint-te:
Assessorament. Tens a la teva disposició el millor equip d'especialistes en energia fotovoltaica.
Professionalitat. A través dels nostres proveïdors homologats, analitzarem les teves necessitats
per oferir-te diferents propostes i t'ajudarem a triar el projecte d'autoconsum fotovoltaic que
millor s'adapti a les teves necessitats.
Suport. T'ajudem amb els tràmits administratius, i en la cerca d'ajusts i subvencions que es vagin
publicant.
Finançament. Si necessites finançar el teu projecte, t'ajudem a trobar la millor opció, entre les
diferents entitats amb les que tenim acord.

AVANTATGES DE L'AUTOCONSUM:
Els sistemes d'autoconsum fotovoltaics utilitzen
l'energia solar, una font gratuïta, inesgotable,
neta i respectuosa amb el medi ambient.
Es redueix la dependència energètica dels
mercats energètics.
Alta rendibilitat de la inversió i amb una vida útil
molt llarga, que revaloren els actius de les
empreses.
S’aconsegueix més control i estalvi de la despesa
energètica.
Es genera un sistema distribuït de generació
elèctrica que redueix la necessitat d'invertir en
noves xarxes i redueix les pèrdues d'energia pel
transport de l'electricitat a través de la xarxa.
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