EMPRESES D’ASCAMM ES REUNEIXEN AMB LA DIRECTORA GENERAL D’INDÚSTRIA
PER SOL·LICITAR SUPORT ESPECÍFIC PER AL SECTOR

Cerdanyola del Vallès, 11 de febrer de 2021. Aquest matí s’ha celebrat una reunió virtual entre les
empreses d’ASCAMM amb la Directora General d’Indústria, la Sra. Matilde Villarroya, i el Conseller Delegat
d’ACCIÓ, el Sr. Joan Romero. L’objectiu d’aquesta reunió ha estat presentar la situació del sector i trobar
quin dels instruments de que ja disposa l’administració poden ajudar a millorar la competitivitat del sector
respecte a les que estan ubicades a països de baix cost. Desenvolupar un segell de marca Catalana, que
pugui comportar la bonificació en algun dels impostos per als clients potenciaria la compra de proximitat. La
pandèmia ens ha demostrat que es necessària una indústria de proximitat i per aquest motiu és molt
important ajudar a una sector tan estratègic com es el dels motlles i matrius.
El Sr. Altimiras, President d’ASCAMM, ha presentat les diverses accions que la Junta Directiva i Consultiva
conjuntament amb la Administració i amb altres Entitats, han elaborat per recuperar la representativitat del
sector de motlles i matrius, elements imprescindibles per a la industrialització de qualsevol producte. Es
destaca que els motlles i les matrius son uns productes tranversals que s’apliquen a multitud de sectors, tot
i que els principals son automoció, packaging i medicina i farmàcia. Gran part de la fabricació catalana
s’exporta, principalment a Europa, però les importacions de la Xina creixen any rere any i aquesta situació
provoca que els marges del sector siguin cada vegada més baixos i que la feina cada vegada sigui més
incerta, a més d’anar en contra dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que promou l’Administració.
La Sra. Villarroya ha explicat que s’està treballant en un nou mecanisme per realocalitzar les cadenes de
valor industrial, que encara no està enllestit i que properament ens informarà i que com ja sabrem estan
actius els ajuts per a la cadena de valor del sector d’automoció. Diu també que en finançament, estan
disponibles els préstecs 4.0, que son sense interès que està subvencionat per la Generalitat. Per la seva part
el Sr. Romero diu que podem contactar amb ACCIÓ per a qualsevol projecte específic que valoraran, ja sigui
amb els instruments catalans, estatals o europeus. Per últim, diu que per protegir la propietat industrial
s’està creant una oficina de la dinamització de la propietat industrial, que properament estarà operativa.
Les principals demandes de les empreses d’ASCAMM a l'Administració, han estat:
-

Millora de la competitivitat de les empreses catalanes, suport en el finançament de circulant

-

Canvi / Adequació de normativa de Clústers, que permeti la participació d'una Associació transversal i
multisectorial com és ASCAMM, podríem estar en 12 dels 15 Clústers actuals existents a Catalunya

-

Suport a les empreses que inverteixin en formació tècnica de forma recurrent

-

Creació d'un Segell, fet a Catalunya (p.ex) que pugui aportar bonificacions en impostos i taxes que
gestioni la mateixa Generalitat vers aquelles empreses que comprin Motlles i Matrius FETS a Catalunya.

-

Els ajuts atorgats a les multinacionals implantades a Catalunya haurien de repercutir en el territori
català, evitant que serveixin per contractar a països de baix cost
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Imatge de la reunió virtual entre les empreses d’ASCAMM, la Sra. Matilde Villarroya, Directora General
d’Indústria i el Sr. Joan Romero, Delegat d’ACCIÓ.
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