NOTA DE PREMSA

LA PÈRDUA DE TEIXIT EMPRESARIAL A SABADELL I AL VALLÈS AFECTA
MAJORITÀRIAMENT A LES EMPRESES D’ENTRE 1 i 5 TREBALLADORS
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Segons l’anàlisi del CIESC , el 87,7% de les 513 empreses que han tancat durant el
darrera any a Sabadell (juny 2019-juny 2020) són petites empreses de fins a 5
treballadors (http://www.ciesc.com/flashdades.asp). En número d’empreses això
suposa una pèrdua de -450 microempreses.
El pes d’aquest segment de la petita empresa continua sent majoritari en el teixit
empresarial de la ciutat: fa un any era el 76,6 % i ara és el 75,4%.
En el conjunt del Vallès en una any s’han perdut 3.852 empreses, i el 86,7%
corresponen a empreses de fins a 5 treballadors (en valors absoluts: -3.341 petites
empreses), grup que representa ara el 69,8% del total d’empreses del teixit econòmic
vallesà.
Pel que fa a grans empreses també és important destacar la seva reducció degut a
l’impacte social i econòmic directe i indirecte que suposa en l’economia del nostre
territori: a Sabadell les empreses de més de 500 treballadors baixen en un any d’11 a
8, i en el conjunt del Vallès passen de 66 a 60.
Davant d’aquesta situació i de la conjuntura afectada per la Covid19 creiem
fonamental destinar dotacions econòmiques per a accions que permetin la
readaptació, capacitació i especialització de les petites empreses i de les persones
que han quedat sense treball per tal d’ajudar a reactivar la creació de noves empreses
fomentant l’emprenedoria i la creació d’ocupació, tant en l’àmbit de Sabadell i els
municipis de la comarca com mitjançant accions d’abast vallesà.
Cal actuar de forma proactiva tant en la formació i reorientació de les empreses i
persones que el darrer any han perdut el negoci i la feina, com també detectant els
riscos de tancament de petites empreses amb potencial i que necessiten ajuts directes
per a l’adaptació a les noves condicions i reptes dels mercats. Això permetrà aprofitar
noves oportunitats i especialitzacions ì garantir la viabilitat de la petita empresa que és
la base de l’economia local i comarcal.
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