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PIMEC i COFIDES animen a les empreses a reforçar la seva 

solvència amb el Fons de Recapitalització d'empreses afectades 

per la COVID-19 

El president de COFIDES, José Luis Curbelo, ha presentat el funcionament del fons en un 

acte organitzat per PIMEC. 

L'objectiu del Fons de Recapitalització d'empreses afectades per la COVID-19, dotat amb 

1.000 milions d'euros d'origen públic, és donar suport a la recuperació econòmica. 

Barcelona, 16 de juliol de 2021. En un acte organitzat en la seu de PIMEC, la patronal i 

COFIDES han animat a les empreses a reforçar la seva solvència amb el Fons de 

Recapitalització d'empreses afectades per la Covid-19. L'objectiu de l'acte híbrid, 

anomenat “Fons de recapitalització per a pimes afectades per la Covid-19 – COFIDES: 

com accedir“, ha estat explicar el funcionament del fons de solvència impulsat des de 

l'Estat, així com els mecanismes que permetran a les empreses de grandària mitjana que 

s'han vist afectades per la pandèmia accedir al finançament necessari per a recuperar la 

normalitat en el seu negoci. 

En la benvinguda de l'acte, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha manifestat que el 

departament de finançament de la patronal ha estat en contacte des de l'inici de la crisi 

sanitària i econòmica amb les administracions i entitats pertinents, com COFIDES, “amb 

el propòsit de dialogar i trobar solucions per a les pimes”. En aquest sentit, ha recordat 

que la patronal “ha reclamat els fons de solvència des de l'estiu de 2020”. 

José Luis Curbelo, president de COFIDES, ha destacat “el paper de totes les entitats 

que tenen una relació directa amb el teixit empresarial català” i ha afirmat que és 

“essencial que coneguin el Fons de Recapitalització, ja que actuen de corretja de 

transmissió de la informació. Així, un major nombre d'empreses podran beneficiar-

se d'aquest finançament que contribuirà a reforçar la seva solvència i a mantenir 

llocs de treball”. 

Per part seva, el director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, Pere Cots, 

ha explicat que l'entitat continua treballant per a defensar els interessos de les empreses i 

potenciar la seva solvència: “primer, hem aconseguit que s'ampliïn els CNAAE per a 

accedir als ajuts directes del govern; segon, estem lluitant per a la implantació del codi 

de bones pràctiques bancàries perquè les empreses que no puguin accedir a fons de 

recapitalització puguin reestructurar el seu deute amb els crèdits ICO i; finalment, 

treballem conjuntament amb COFIDES per a facilitar la gestió dels fons de 

recapitalització destinats a les empreses mitjanes”. 

L'univers potencial d'empreses que poden optar al Fons de Recapitalització d'empreses 

afectades per la COVID-19 és de 14.000 companyies en l'àmbit nacional i al voltant de 

3.000 a Catalunya. L'objectiu del Fons, dotat amb 1.000 milions d'euros d'origen públic, és 

reforçar la solvència corporativa i evitar la destrucció d'ocupació i del teixit productiu. 

Podran optar a aquest fons empreses amb una facturació d'entre 15 i 400 milions d'euros. 

El finançament que obtindran serà d'entre els 3 i els 25 milions d'euros (entre 3 milions i 15 

milions pimes; entre 4 i 25 milions no pimes), que es materialitzarà a través d'inversions 

reemborsables de caràcter temporal en forma de participacions en el capital social, 

préstecs participatius i altres instruments financers amb l'objectiu de reforçar els fons 



propis. Quant a la durada mitjana del finançament, rondarà els vuit anys, si bé l'esperit del 

Fons busca una ràpida amortització de les inversions (al voltant de cinc anys) i cada cas 

serà analitzat de manera individual. 

Les companyies de grandària mitjana que travessen dificultats de caràcter temporal a 

conseqüència de la COVID-19, però que són viables en el mitjà i llarg termini, poden 

presentar les seves sol·licituds en la plataforma que COFIDES ha habilitat en la seva 

pàgina web per a la presentació de documentació de manera telemàtica. Les empreses 

interessades també poden sol·licitar finançament a través del correu electrònic 

fondorecapitalizacion@cofides.es. 

 

mailto:fondorecapitalizacion@cofides.es

