
                                                                                        Nota de premsa 

PIMEC reclama reorientar a les pimes els ajuts del 

PERTE agroalimentari 

Les Bases dels Ajuts publicades al BOE s’adrecen a grans empreses i obliden tant 

el sector primari com la distribució i logística alimentària.  

Barcelona, 10 d’agost del 2022. La patronal considera que els ajuts del Projecte 

Estratègic per a la Recuperació i Transformació (PERTE) del sector agroalimentari, 

que s’anunciaran a partir de la tardor i que podrien arribar als 400 milions d’euros, 

s’han de reorientar per facilitar que les pimes puguin optar-hi. Els requisits i 

condicions dels ajuts, que es van publicar el passat 1 d’agost en l’Ordre ICT/738/20221, 

dificulten que les petites i mitjanes empreses del territori hi participin, ja que exigeixen 

projectes d’almenys 15 milions d’euros de pressupost, amb 6 entitats implicades i en 2 

comunitats autònomes.  

A més, la patronal lamenta profundament que en quedi fora tot el sector primari, així 

com l’àmbit de la distribució i logística alimentària. Tot i que els ajuts corresponen al 

Ministeri d’Indústria, PIMEC entén que la rellevància d’aquest sector dins l’economia i 

l’ocupació exigia la cogestió dels ajuts amb el Ministeri d’Agricultura i les Comunitats 

Autònomes, considerant tota la cadena de valor.  

En un moment en què la seguretat alimentària cobra una importància cabdal, no és gens 

oportú excloure el sector primari i impedir així estratègies d’integració vertical i venda 

directa. De la mateixa manera, moltes innovacions es produiran a la distribució i la 

logística alimentàries, àmbits que també queden exclosos dels ajuts. 

No sembla tampoc que les bases dels ajuts hagin tingut presents les necessitats 

expressades per molts subsectors de la cadena agroalimentària a les convocatòries de 

manifestacions d’interès fetes al llarg del 2021. Són molts els col·lectius que hi van dedicar 

esforços i que no s’han vist reflectits als ajuts. 

D’altra banda, les bases dels ajuts estan inspirades en les del PERTE del Vehicle Elèctric, 

que quasi un any després de la seva publicació han donat lloc a uns ajuts d’uns 700 

milions d’euros, tan sols un 23% de la dotació prevista. Per tant, PIMEC no considera que 

es tracti d’una bona referència atesos els resultats observats fins al moment.  

La patronal entén que tindria més èxit un desplegament descentralitzat dels ajuts, amb 

fórmules de col·laboració públic-privades, com s’ha fet amb el Digital Kit. Alhora, el 

president de PIMEC, Antoni Cañete, ha recordat que “convé pensar sempre en petit i 

evitar que els recursos dels PERTE acabin només en mans de grans conglomerats”.  

 
1 https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12897.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12897.pdf


Finalment, cal tenir present que el PERTE agroalimentari ha de contribuir a impulsar 

l’economia circular i la sostenibilitat, tot afavorint el reaprofitament dels recursos com 

l’aigua, les dejeccions ramaderes i la seva valorització.  

 

 

 


