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PIMEC demana la Generalitat que els sectors empresarials més 

afectats per la pandèmia siguin els principals beneficiaris del 

fons europeu REACT-EU 

La patronal reclama de nou la creació de taules sectorials i alerta que un 17% de les 
pimes tancaria definitivament en cas de restriccions per una nova onada de la Covid-19. 

Barcelona, 29 de desembre del 2020. Davant l’anunci del Ministeri d’Hisenda sobre el 
repartiment dels 10.000 milions d’euros a través del nou fons europeu REACT-EU per 
reforçar la cohesió regional al si de la Unió Europea, PIMEC espera que les pimes més 
afectades per la crisi de la pandèmia siguin les principals beneficiàries. En aquest 
sentit, destaca que Catalunya rebrà 1.706 milions d’euros, una xifra  que es considera 
inferior a la que correspondria, tant al seu pes en el PIB com en l’impacte econòmic de 
la crisi de la Covid-19 als diferents territoris. A més, destaca que, només en ERTOs, a 
Catalunya hi ha un 23% dels afectats.  

La patronal demana la Generalitat de Catalunya que destini aquests fons de forma 
preferent i prioritària en forma d’ajuts directes als sectors productius més afectats 
per la pandèmia. En la seva condició de membre de la patronal europea de pimes SME 
United,  i després de participar recentment a diverses reunions de treball amb els tècnics 
de la Direcció General de Política Regional (DG REGIO) de la Comissió Europea, 
PIMEC ha destacat d’aquestes trobades que les empreses afectades per la crisi 
poden ser beneficiàries del fons en forma de subvencions al seu circulant o ajuts 
a les seves despeses corrents, sobretot en sectors com el turisme, el lleure, el 
comerç, la cultura, la restauració, les fires i els congressos.  

En una primera estimació, PIMEC considera que només les restriccions de l’octubre i 
novembre haurien provocat pèrdues superiors als 4.150 milions d’euros a les 
empreses catalanes i un 17% de les pimes tancaria definitivament en cas de 
restriccions per una nova onada de la Covid.  

Per tot això, la patronal ha tornat a destacar la necessitat d’impulsar la creació de taules 
sectorials, com reclama en el manifest “RescatxPimes RescatxAutònoms”, així com 
l’impuls coordinat als espais de diàleg social de l’Acord Nacional de Bases per a 
la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, signat el juliol passat entre Govern 
i agents socials. Finalment, considera que un avantatge important d’aquest nou fons és 
que no exigeix cofinançament per part de les administracions receptores i, per 
tant, els recursos europeus es poden gastar amb més agilitat.  

 

 


