
 

Trobada digital sobre els fons europeus amb la directora de la Unitat Especial de Recuperació 

de la CE i el secretari general d'Indústria i Pimes 

 

PIMEC defensa la importància de destinar els fons europeus a 

les pimes en una trobada digital amb la directora de la Unitat 

Especial de Recuperació de la CE i el secretari general 

d'Indústria i Pimes 

María Teresa Fábregas considera necessàries reformes encaminades a crear ocupació 

i anar cap a economies més sostenibles i digitalitzades. 

Raúl Blanco recorda que “això no va de projectes presentats per les Big-4, va dels PGE, 

les convocatòries al BOE i la presentació dels projectes de les empreses de manera 

individual”. 

Barcelona, 23 de novembre de 2020. PIMEC ha defensat avui la importància de 

destinar els fons de la UE a les pimes i a invertir en digitalització, innovació i 

sostenibilitat. Durant l'acte digital “Els nous fons europeus. Com i quan arribaran a les 

pimes?”, el president de PIMEC, Josep González, ha valorat positivament els fons 

“Next Generation EU” i ha destacat la necessitat de situar a les petites i mitjanes 

empreses en el centre d'aquesta inversió per a potenciar el seu creixement i 

competitivitat en benefici de la recuperació econòmica. “Des de PIMEC hem recollit 

propostes d'inversió de més de 200 pimes per un valor mitjà de 300.000 euros”, ha 

afegit abans d'indicar que “un 60% dels projectes tenen a veure amb la digitalització 

i un 35% amb la sostenibilitat”. 

En la seva intervenció, la directora de la Unitat Especial de Recuperació de la Comissió 

Europea, María Teresa Fábregas, ha alertat que, després de la gestió de la crisi, “cal 

treballar per a finançar la recuperació i finançar reformes perquè les economies 

siguin més resilients i modernes”. A més, ha dit que “tot el deute que es crea ara 

l'hauran de reemborsar les generacions futures”. Per això, considera necessàries 

“inversions i reformes encaminades a crear ocupació i anar cap a economies més 

sostenibles i digitalitzades”. Així mateix ha manifestat que, quan els estats membres 

presentin els seus plans, la Comissió Europea tindrà dos mesos per a verificar-los 

i procedir a la creació d'un calendari de desemborsaments: “Les pimes tenen un rol 

important en aquest projecte i esperem que es beneficiïn d'aquests fons, ja que el 

mecanisme de recuperació augmentarà de manera important les inversions públiques”. 

Per part seva, el secretari general d'Indústria i Pimes, Raúl Blanco ha destacat que “les 

línies que s'estan dissenyant sobretot van dirigides a les pimes” i ha explicat que, en el 

període inicial, “Espanya rebrà fons en forma de subvenció directa, uns 60.000 

milions d'euros, que s'aplicaran sobre la base del pla de recuperació presentat a 

l'octubre pel president Pedro Sánchez”. En aquest sentit, ha alertat que “la UE ens 

avaluarà semestral i anualment respecte a les palanques de canvi del nostre pla i 

haurem d'adaptar-nos als objectius marcats: transició verda, transició digital, cohesió 

territorial, igualtat de gènere…”. “Això no va de projectes presentats per les 

consultores Big-4 al Govern espanyol, va dels Pressupostos Generals de l'Estat, 

les convocatòries al BOE i la presentació dels projectes de les empreses de 

manera individual”, ha conclòs. 



 

El president de Plataforma Pymes, José Luís Roca, ha lamentat la situació de les petites 

i mitjanes empreses a causa de la pandèmia i ha defensat ajudes directes per a millorar 

la seva solvència i solucionar els seus problemes de liquiditat. “Crec que en aquests 

moments les pimes haurien de tributar d'una manera diferent i que les 

subvencions i els incentius han de concentrar-se en les pimes de la Unió 

Europea”, ha finalitzat. 

La trobada digital, moderada per la delegada de PIMEC i la Plataforma Pymes a 

Brussel·les Rosa Solanes, ha comptat amb la intervenció final del secretari general de 

la patronal, Antoni Cañete, qui ha exposat algunes de la conclusions: “La nostra 

economia ha de ser més resilient perquè situacions com la de la Covid-19 no ens 

afectin d'aquesta manera; el deute condicionarà a les futures generacions i tenim 

una responsabilitat en la gestió d'aquest deute; el repartiment dels fons i el seu 

destí seran quelcom clau per a la recuperació econòmica, en aquest sentit, la 

participació de les pimes és crucial”. 

 


