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PIMEC reclama un PERTE agroalimentari enfocat a les 

pimes i amb suficients recursos pel sector 

La patronal denúncia que el sector rep només l’1% dels fons NGEU. 

Barcelona, 23 de febrer del 2022. En una reunió virtual extraordinària celebrada 
recentment, els membres de PIMEC Agroalimentària han valorat el Projecte Estratègic 
de Transformació i Resiliència (PERTE) que el Govern estatal ha aprovat recentment. 
La patronal lamenta, en primer lloc, els pocs recursos destinats de manera 
exclusiva al sector, ja que, dels 1.000 milions d’euros esmentats al PERTE, 376 milions 
(aproximadament el 40%), corresponen a programes transversals i multisectorials, 
com el Digital Kit o els Agents del Canvi, gestionats pel Ministeri d’Economia i Transició 
Digital.  

Atès que el sector agroalimentari no obté cap garantia ni reserva de fons dins els 
programes transversals, el pressupost real del PERTE seria de 624 milions d’euros, una 
xifra que representa tan sols l’1% dels recursos a fons perdut del Next Generation 
EU assignats a Espanya. Aquesta xifra contrasta amb un sector agroalimentari que 
representa prop del 10% del PIB i el 20% de les exportacions totals de l’Estat.  

PIMEC també lamenta l’escàs èmfasi del PERTE en les pimes, ja que l’estructura 
prevista dels ajuts les obligarà a crear complexos consorcis al llarg de tota la cadena de 
valor i de contemplar sempre aspectes de traçabilitat alimentària, en detriment de la 
competitivitat i la sostenibilitat.  

Altres aspectes lamentables són la previsió de construir dos laboratoris públics 
agroalimentaris, un d’ells a Madrid però cap a Catalunya, així com el fet que Catalunya 
no participarà a cap dels programes complementaris d’R+D en alimentació i 
ciències del mar, dotats amb 95 milions d’euros.  

El president de PIMEC Agroalimentària, David Coll, ha manifestat que “l’escassa 
sensibilitat del PERTE amb les pimes i la seva minsa dotació contradiuen els 
objectius del propi Pla de Recuperació espanyol”. En aquest sentit, ha explicat que 
traslladarà aquesta inquietud a la Comissió Europea a través d’SME United i ha demanat 
“una rectificació imminent del Govern estatal en el disseny del PERTE, però també 
la participació activa del govern català en un sector tan important pel territori”. 
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