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Ministra de Industria, Comercio y Turismo 
P. de la Castellana, 160 
28046 Madrid 
 
 
 
 
 
Ministra, 
 
Recentment el govern espanyol ha fet pública la convocatòria de dues línies d’ajuts a 
les empreses del sector industrial en el marc dels Fons Next Generation. Es tracta, 
en primer lloc, d’uns ajuts de suport a projectes que promoguin la transformació 
digital i la millora de la sostenibilitat ambiental de les empreses industrials; i, en 
segon lloc, d’ajuts a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en 
la indústria manufacturera. 

En ambdós casos la convocatòria s’ha fet efectiva sense avís previ, en ple mes 
d’agost i per un termini de deu dies, generant indignació en el teixit empresarial 
català i també entre els agents econòmics connectats amb la petita i mitjana 
empresa del país. 

És cert que moltes empreses no poden esperar i que cal que les subvencions i els 
préstecs que han de permetre fer un pas endavant a la indústria s’atorguin com més 
aviat millor. Però aquesta celeritat ha d’anar acompanyada d’un calendari, uns 
terminis i la informació adequada per tal d’assegurar que les empreses susceptibles 
a acollir-s’hi poden fer-ho efectivament. Perquè, en cas contrari, s’estaria cometent 
una injustícia cap a moltes d’elles i, fins i tot, s’acabaria capgirant el sentit dels ajuts: 
precisament aquelles que més els poden necessitar són també, moltes vegades, les 
que tenen més dificultats en presentar les seves iniciatives per la manca de 
recursos. 

És obvi, doncs, que en el cas de les dues línies d’ajuts esmentades aquest equilibri 
imprescindible entre celeritat i terminis adequats per a les empreses, que és a qui cal 
escoltar, no s’han complert. Li recomano que s’adreci al teixit empresarial del nostre 
país per comprovar-ho i, sobretot, que l’escolti. Són moltes les persones a Catalunya 
que se’ns han adreçat indignades, amb raó, per la manera com s’han gestionat 
aquests recursos. 

És per això que l’insto a modificar i adaptar les característiques de les noves línies 
d’ajuts -i especialment aquelles que estiguin previstes per a aquest mes d’agost- 
ampliant terminis i millorant-ne la comunicació per tal de garantir que, efectivament, 
arribin a les empreses que més ho necessiten. 
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Una darrera reflexió: aquest calendari de convocatòries, incomprensible des del 
nostre punt de vista, s’hauria pogut evitar si s’apliqués de forma efectiva el principi 
de subsidiarietat per a la gestió dels Fons Next Generation. És una obvietat que qui 
millor coneix les necessitats i el funcionament del teixit empresarial, especialment de 
les pimes, són les administracions properes. En aquest sentit, reitero la necessitat 
que els fons siguin gestionats des de Catalunya, prioritzant sempre criteris tècnics 
que s’adaptin i afavoreixin el desenvolupament de la nostra economia. 

Atentament, 

 
Roger Torrent i Ramió 
 
Barcelona, 19 d’agost de 2021 
 
 


