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PIMEC reclama destinar una part important dels fons europeus 

a la digitalització de la indústria 

La patronal destaca que aquesta inversió és una de les necessitats prioritàries per al 

teixit empresarial industrial.  

L’entitat compta amb un estand a l’Advanced Factories per donar a conèixer la seva 

oficina d’ajuts i subvencions. 

Barcelona, 10 de juny de 2021. PIMEC ha reclamat avui a l’Advanced Factories que 

es destini una part important dels fons Next Generation EU a la digitalització de la 

indústria, per tal de modernitzar el sector i de millorar la seva competitivitat. La 

patronal, que compta amb un estand per donar a conèixer la seva oficina d’ajuts i 

subvencions, ha participat de forma activa en l’Advanced Factories, on el director de 

Relacions Internacionals de PIMEC, Jacint Soler, ha pronunciat una conferència sobre 

els fons europeus, tot reclamant aquesta inversió prioritària per les pimes industrials i 

posant de manifest que al “Pla de Digitalització de Pimes” la secció d’ajuts a indústries 

és només de 38 milions d’euros, xifra que considera absolutament insuficient per atendre 

les necessitats de digitalització i automatització de les fàbriques.  

Després d’explicar com i quan arribaran aquests fons a les pimes, ha demanat que les 

empreses moroses no puguin optar a aquests diners, tal com ha reclamat PIMEC 

en diverses ocasions, i també ha posat de manifest la necessitat que les pimes tinguin 

un paper clau en els projectes estratègics PERTE, que rebin els recursos en forma 

de subvenció  i no de préstec, i que es faciliti la seva participació agrupada. 

Durant el seu discurs, Soler ha posat en valor la delegació de PIMEC a Brussel·les i la 

vicepresidència de la patronal europea de pimes: SME United. A més, ha explicat com 

es despleguen els fons i les més de 400 propostes de projectes que opten als NGEU i 

que la patronal ha rebut: “Les pimes catalanes tenen projectes engrescadors, un 

60% dels quals són propostes en digitalització i un 35% en sostenibilitat, amb un 

import mitjà de 380.000 euros”.  Per sectors, ha destacat que un 49% pertanyen a la 

indústria i un 51% als serveis (7% turisme), mentre que el tipus de projectes més 

proposats han estat “un 8% sobre plataformes de comerç electrònic o venda online, 

un 7% sobre la transformació digital del sector  i indústria 4.0, i un altre 7% sobre 

instal·lació de plaques solars”.  

 

 

 


