
           Nota de premsa                   

 

PIMEC lamenta els retards en els fons NGEU i reclama 

la seva aplicació retroactiva 

La patronal demana més transparència en els projectes estratègics (PERTE) i 

que s’afavoreixi l’accés agrupat de les pimes als Fons.  

Barcelona, 15 d’abril del 2021. PIMEC ha lamentat avui que el Govern espanyol 
encara no hagi tramès a la Comissió Europea el seu Pla de Recuperació i 
Transformació definitiu i tingui la intenció d’esgotar el termini màxim previst, fins 
al 30 d’abril. Atès que la Comissió Europea tindrà ara fins a dos mesos per valorar el Pla 
i després s’haurà d’aprovar pel Consell Europeu. La patronal ha alertat que tot plegat 
podria comportar que els nous fons europeus Next Generation EU (NGEU) no es 
despleguin fins al darrer semestre de l’any, fet que comportaria allunyar en gran 
mesura l’aplicació efectiva respecte de les expectatives que han generat. 

PIMEC està constatant que hi ha empreses solvents amb projectes d’inversió que 
retarden la seva posada en marxa, tot esperant els fons NGEU. Per aquest motiu, ha 
demanat que el Govern espanyol declari elegibles per a les subvencions europees 
les inversions en digitalització i sostenibilitat des de l’1 d’abril, subjectes a 
concretar els percentatges de cofinançament i altres condicions. L’entitat ha assenyalat 
que aquest caràcter retroactiu dels ajuts ajudaria a accelerar moltes inversions privades, 
ara aturades.  

D’altra banda, PIMEC valora positivament els principals eixos i objectius del Pla de 
Recuperació conegut aquests dies, però manté dubtes sobre els Projectes Estratègics 
de Recuperació i Transició (PERTE), liderats per grans empreses. La patronal ha 
destacat que, segons explica el Pla, el Govern espanyol ja hauria seleccionat fins a sis 
PERTE, dels quals es desconeix el contingut, llevat del projecte del vehicle elèctric amb 
SEAT. De la mateixa manera, PIMEC reclama garantir la participació de les pimes 
en aquests PERTE i, en general, en els fons NGEU i considera que caldria afavorir 
mecanismes de participació agrupada de les pimes, de manera que els recursos es 
puguin canalitzar de forma ràpida i àgil, tot assegurant el seu destí al teixit de pimes, 
que representen el gruix de l’ocupació i la riquesa del país.  

Finalment, l’entitat ha posat de manifest que el Pla està lligat a un conjunt de reformes 

econòmiques, que des de PIMEC es reclama que es tinguin en compte les pimes i 

els autònoms, donat que no tindria sentit plantejar grans reformes sense atendre 

al principi d’equitat a la normativa, és a dir, la sensibilitat a la dimensió de 

l’empresa. Però també, sense que es consideri la posició de domini que condiciona el 

teixit productiu, com el compliment efectiu de la llei de morositat que va proposar el 

president de la patronal, Antoni Cañete. En aquest sentit, PIMEC vol mostrar el seu 

agraïment als partits que s’han sumat a aquesta proposta de la patronal perquè 

empreses que no estan al corrent dels pagaments no puguin accedir als Fons.  


