
           Nota de premsa                   

 

PIMEC alerta que el Pla de Recuperació presentat a la UE pel 

Govern espanyol comporta omissions i no garanteix 

els equilibris imprescindibles per les pimes 

L’entitat lamenta que el programa d’impuls a pimes compta només amb 4.894 milions 

d’euros, dels gairebé 70.000 milions previstos al Pla, és a dir un 7% del total. 

La patronal segueix reclamant que no s’atorguin els ajuts europeus a empreses que 

incompleixen amb els terminis legals de pagament. 

Barcelona, 5 de maig del 2021. PIMEC ha alertat avui que el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència que el Govern espanyol ha tramès a la Comissió Europea 
comporta omissions i desequilibris per les pimes. Tot i que la versió íntegra del Pla 
no és pública, l’entitat ha fet una primera valoració del resum difós per La Moncloa, tot 
criticant que el programa d’impuls a pimes compta només amb 4.894 milions 
d’euros, dels gairebé 70.000 milions previstos al Pla, és a dir un 7% del total. A tall 
d’exemple, des de la patronal han posat de manifest que els recursos per digitalitzar les 
administracions públiques, amb 3,3 milions de treballadors, pugen a 4.315 milions, 
mentre els destinats a digitalitzar pimes, amb més de 9 milions de treballadors a 
tot l’Estat, es queden per sota, amb 4.066 milions. 

L’entitat també ha posat de manifest que les empreses estan aturant moltes 
inversions i enrederint projectes a l’espera que arribin aquests fons, fet pel qual 
demana al Govern espanyol no enrederir-lo més, sobretot en aquest context de crisi 
econòmica per la pandèmia. D’altra banda, PIMEC ha lamentat que el Pla no garanteix 
que els recursos no arribin a empreses que incompleixin la Llei de la Morositat, una de 
les grans reformes pendents a l’Estat i que ja ha estat objecte d’una proposició de llei al 
Congrés de Diputats per poder establir un règim sancionador que n’asseguri el seu 
compliment. Per això, exigeix més ambició i concreció del Pla en matèria de terminis 
de pagament per adaptar-nos als estàndards europeus, i així ho farà saber a la 
Comissió Europea properament. En aquest sentit, la patronal segueix reclamant que no 
es destinin ajuts europeus a les empreses que incompleixen els terminis màxims 
de pagament de la Llei 15/2010.  

Així mateix, la patronal continua desconfiant de la figura dels Projectes Estratègics de 
Transformació i Recuperació (PERTE). Segons el Pla, són ja sis els PERTE aprovats 
en diversos àmbits, en els quals caldria garantir la màxima participació de les pimes 
a través de subvencions, o altres mecanismes de col·laboració públic-privada més 
àgils, i no amb préstecs que accentuen les ràtios d’endeutament i afecten la seva 
viabilitat. Alhora, el Govern espanyol hauria de concretar quan abans el grau de 
cofinançament dels projectes i aplicar els ajuts amb caràcter retroactiu per a 
inversions fetes des de l’1 de maig, ja que s’observa un risc evident que les empreses 
endarrereixin les seves inversions fins al segon semestre per tal de poder-se acollir als 
recursos europeus.  

Finalment, PIMEC espera rebre més detalls sobre les reformes previstes al Pla, 
sobretot del mercat de treball, en el seu conjunt, tant en la regulació laboral com en les 
polítiques actives i passives d’ocupació.    

 

 


