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Coronavirus Response 

Investment Initiative

• fons no gastats política de 
cohesió. Transferències
entre fons, regions i
prioritats

Flexibilització marc 

d’ajudes estatals

• Liquiditat a l’economia
• Support a les pimes i als llocs

de treball, etc

Xarxes de seguretat

addicionals

• SURE: EUR 100 M€ pels
treballadors

• BEI: EUR 200 M€ per empreses
• MEDE: EUR 240 M€ pels estats

Mesures BCE

• EUR 1350 M€ noves mesures

Flexibilitat

pressupostaria

• Clàusula d’escapament
del pacte d’estabilitat i 
suspensió objectius
fiscals

Pla europeu de recuperació

• EUR 750 MM€ Next Generation EU (NGEU)
• EUR 1074MM€ Reforç pressupost UE (MFP 

2021-2027)

La resposta econòmica de la UE a la pandèmia

L’NGEU és un 

nou instrument 

europeu, amb una 

capacitat 

financera de 

750.000 milions 

d’euros, creat per 

donar suport als 

esforços dels 

Estats membres 

per respondre a 

la crisi de la 

COVID-19 i 

impulsar la 

transició 

ecològica i 

digital de la UE. 

Es tracta d’un 

instrument 

addicional al 

pressupost 

europeu per al 

2021-2027.



Pla europeu de recuperació

NEXT GENERATION EU 
Compromisos fins 2023

Pagaments fins 2026

750.000 M€

(1,8% PIB/any durant 3 anys)

 Transferències (390 MM€)

 Préstecs (360 MM€)

Finançat amb deute emès per la CE (venciment 2058)

MECANISME DE RECUPERACIÓ 

I RESILIÈNCIA (MRR)

Inversió i reformes estructurals

672,5 MM€ (1,6% PIB/any)

Transferències: 312,5 MM€ (0,75% PIB/any)

70% compromès pel 2021-2022

30% compromès pel 2023

Préstecs: 360 MM€ (0,85% PIB/any)

FONS PER A PROGRAMES PANEUROPEUS

77,5 MM€ (0,2% PIB/any)

 React EU: Pagament accelerat de fons de cohesió

Recursos: 47,5 MM€

 Invest EU: Reforç de l’antic Pla Juncker

Recursos: 5,6 MM€

 Altres fons: Ajuda a la innovació i investigació, transició 

ecològica, desenvolupament rural, catàstrofes

Recursos: 24,4 MM€

• Els NGEU són diversos fons, amb mecanismes 

i destins diferents. 
• L’element principal és el Mecanisme de 

Recuperació (MRR), que atorgarà fins a 312.500 

milions d’euros en transferències i 360.000 milions 

en préstecs a Estats membres en funció de la 

dimensió i de l’impacte de la crisi de la COVID-19.



• L’instrument Next Generation EU contempla grans inversions per crear ocupació i reparar els danys 

immediats causats per la COVID-19, i alhora ha d’impulsar les prioritats ecològiques i digitals de la 

UE. Es finançarà amb deute, de manera que la Comissió Europea contraurà emprèstits als mercats de 

capitals en nom de la UE. 

• Els fons MRR suposen el 89% del total. Si hi afegim REACT-EU el % s’enlaira fins als 96%. 

Next Generation EU



Els Estats han d’elaborar i presentar a Brussel·les un Pla Nacional de

recuperació i resiliència (data límit: 30.04.2021), que serà avaluat per la

Comissió Europea. Els primers desemborsaments, del 10% del total per a cada

país, s’haurien de produir el 3T2021 (Jul-Set).

Les inversions i reformes incloses en els plans haurien de:

• Contribuir a abordar eficaçment els reptes identificats a les recomanacions

específiques per país adoptades pel Consell (Semestre Europeu);

• Objectius generals: enfortir el potencial de creixement, la creació d’ocupació i

la resiliència econòmica i social de l’Estat membre.

• Els Plans Nacionals han d’assignar almenys el 37% dels recursos als objectius

d’acció climàtica i almenys un 20% als de digitalització. Es busca la

col·laboració públicoprivada.

• La Comissió Europea no avalua projectes concrets.

• L’alliberament dels recursos del fons MRR estan condicionats a 

l’acompliment de determinats objectius (mecanismes de suspensió de 

pagaments).

Mecanisme per la recuperació i la resiliència (MRR)



Mecanisme per la recuperació i la resiliència (MRR)

• La Comissió Europea recomana que els projectes que sol·licitin finançament del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència s’emmarquin en aquests 7 flagships o àmbits emblemàtics:



10 Polítiques palanca

1. Impuls de la indústria de la cultura i l’esport

2. Una Administració per al segle XXI

3. Nova economia de les atencions i polítiques d’ocupació

4. Transició energètica justa i inclusiva

5. Infraestructures i ecosistemes resilients

6. Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i 

desenvolupament de l’agricultura

7. Modernització i digitalització del teixit industrial i de la 

pime, recuperació del turisme i impuls de l’emprenedoria

8. Pacte per la ciència i la innovació. Reforç del SNS

9. Educació i coneixement, formació contínua i 

desenvolupament de capacitats

10. Modernització del sistema fiscal

Resposta estatal: Pla de recuperació, transformació i resiliència



Calendari europeu

• L’NGEU ha estat acordat a nivell polític pel Consell Europeu, encara es necessita l’aprovació

del Parlament Europeu i la ratificació per part dels parlaments nacionals.

• Les negociacions amb el Parlament Europeu estan en marxa. Encara hi ha diferències sobre el

mecanisme de condicionalitat de l’Estat de dret.

• S’espera que el Parlament Europeu doni ràpidament la seva aprovació i que el procés de

ratificació dels parlaments nacionals acabi durant la primera meitat del 2021.

• En paral·lel, els països de la UE estan elaborant els seus plans de recuperació nacionals i

detallant tant els projectes d’inversió que finançaran amb els fons europeus com les reformes que

els acompanyaran. La data límit per enviar els plans nacionals definitius és el 30 d’abril del 2021.

• Una vegada rebuts, la Comissió tindrà fins a dos mesos per valorar-los i per recomanar-ne

l’aprovació al Consell Europeu, que, al seu torn, tindrà un màxim de quatre setmanes per

aprovar-los.

• Tot el procés s’hauria d’haver completat cap a mitjan 2021, i la UE podria començar a

desemborsar el primer tram dels fons durant el tercer trimestre (el 10% dels fons totals que rebrà

cada país). La resta dels desemborsaments es produiran en funció del compliment d’objectius

detallats als plans nacionals. Així, segons la CE, la majoria dels fons es desemborsaran entre el

2023 i el 2024, i els últims desemborsaments es produiran abans del final del 2026.
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1. Pla per a la reactivació econòmica i protecció social

Govern de Catalunya (21 juliol 2020)

 El Pla va ser elaborat per la CORECO i recull 20 grans projectes per donar una resposta 

efectiva i transversal a la crisi derivada de l’emergència sanitària. Conté actuacions per valor 

de 31.765M€ fins al 2032, fixa l’estratègia de reconstrucció del país per als propers anys i 

persegueix 3 objectius. El programa de recuperació de Catalunya va ser dissenyat en el si 

de la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i la protecció 

social (CORECO), que va comptar amb la implicació de tots els departaments de la 

Generalitat així com la participació d’actors externs a l’Administració en el marc de diversos 

grups de treball.

https://web.gencat.cat/ca/detalls/article/pla-reactivacio-economica-i-proteccio-social

https://web.gencat.cat/ca/detalls/article/pla-reactivacio-economica-i-proteccio-social


Estratègia de recuperació a Catalunya

Exemple



2. COMITÉ ASSESSOR CATALUNYA - NEXT GENERATION EU

CONEXT CAT-EU

• 06/10/2020 – El govern va crear el Comitè Assessor Catalunya-Next

Generation EU (CONEXT CAT-EU), un òrgan col·legiat que té com a funció

impulsar els projectes de transformació econòmica que la Generalitat es

proposa que rebin finançament dels fons Next Generation-EU.

• Correspon al Comitè assessor CONEXT CAT-EU promoure i identificar

possibles projectes que es presentaran als fons NGEU.

• El Comité Assessor compta amb una Oficina Tècnica NGEU de suport.



COMITÉ ASSESSOR CATALUNYA - NEXT GENERATION EU

Governança





FITXA PER IDENTIFICAR PROJECTES NEXT GENERATION EU

Objectius: identificar, guiar, prioritzar, buscar 

sinèrgies, pel disseny de convocatòries, etc.



INFORME: NEXT GENERATION CATALONIA

http://economia.gencat.cat



NEXT GENERATION: ARQUITECTURA

http://economia.gencat.cat

E3. Transformació
digital

A15. Transformació de les 
administracions públiques

A14. Infraestructures digitals, 
dades i intel·ligència artificial

A13. Digitalització del teixit 
empresarial

E4. Societat de 
coneixement

A16. Formació i universitat A17. Innovació i emprenedoria

NEXT GENERATION 
CAT ALONIA

Economia Circular

E5. Vector 
transversal

A19. Industrialització
A21. Comerç, serveis, 
artesania i moda

A22. Infraestructures per 
a un territori competitiu

A1. Igualtat i cohesió social

A3. Sanitat i educació

E2. Transició 
ecològica

A7. Cicle integral de l’aigua

A8. Economia circular

A9. Mobilitat sostenible i del 
futur

A10. Transició energètica

A11. Regeneració urbana 
sostenible

A12. Entorn natural

E1. Economia per 
la vida

A4. Sector agroalimentari

A2. Cultura i esport

A5. Habitatge

A6. Formació al llarg de la vida

A18. Recerca i investigació transversal

A20. Turisme 
intel·ligent

11 MISSIONS 



1
Singular (té un 
element que és 

particular de 
CAT)

2
Grau de 

maduresa (es 
pot començar 

aviat)

3
Import

4
Potencial de 

comercialització

5 Inversió en tendències de 
futur (sectors punters)

Criteris per la priorització

Projectes emblemàtics



6
Líder 

empresarial 
fort

7
Contribueix a la 

reindustrialització

8
Fomenta l’equilibri 

territorial

9
Contribució a 
la lluita contra 

el canvi 
climàtic

10
Contribució 
al benestar i 

el progrés 
social

Criteris per la priorització

Projectes emblemàtics



Projectes emblemàtics

E1: ECONOMIA PER LA VIDA

84
projectes 

empresarials 

20
projectes 

destacats 

5
projectes 

emblemàtic

s 

Projectes emblemàtics

1. Nou model d’autonomia i atenció a les 

persones

2. Catalunya, motor de la innovació

audiovisual i del videojoc del sud 

d’Europa

3. Salut 2030: Hub de medicina de precisió i teràpies 

avançades, Nou model de dades de suport clínic, Vall d’Hebron 
Research Impact and Knowledge Transfer Hub (VH RIKT Hub), 
Medecina personalitzada (projecte de l’IBEC), Ampliació del Clínic

4. Proteïna alternativa: agroalimentació i bioeconomia, 

noves fonts de proteïna alternativa per a l’alimentació humana i 
animal.

5. Capacitació i talent digital per al s.XXI



Projectes emblemàtics

Projectes emblemàtics

6. Racionalització de l’ús de l’aigua

7. Carbon Recovery

8. Bioeconomia circular en la valorització

de les dejeccions ramaderes

9. Activació de la producció bioeconòmica

dels boscos

10.Battery Hub

11.Descarbonització de la mobilitat

12.Mobilitat del futur

13.Agenda urbana: revitalització dels

hàbitats urbans

14. Impuls del medi natural i les àrees

rurals

141
projectes 

empresarials 

17
projectes 

destacats 

9
projectes 

emblemàtics 

E2: TRANSICIÓ ECOLÒGICA



Projectes emblemàtics

Projectes emblemàtics

15.Nova economia de l’espai

16.Hub d’IA i tecnologies de la

llengua

17. Infraestructura Cloud Intel·ligent

128
projectes 

empresarials 

5
projectes 

destacats 

3
projectes 

emblemàtics 

E3: TRANSFORMACIÓ DIGITAL



Projectes emblemàtics

Projectes emblemàtics

18.Hub FP CAT: Modernització de la

FP

19.Urban Tech Hubs

20.Computació i telecomunicacions

quàntiques

21.Regions de coneixment

22.Reforma institucional i enfortiment

de les capacitats del sistema

català de ciència, tecnologia i

innovació

42
projectes 

empresarials 

4
projectes 

destacats 

5
projectes 

emblemàtics 

E4: SOCIETAT DE CONEIXEMENT



Projectes emblemàtics

Projectes emblemàtics

23.Xip Europeu

24.Hydrogen Valley of Catalonia

(H2ValleyCAT)

25.Transformació digital i tecnològica

de la indústria catalana

26.Fons per a la reactivació

27. Infraestructures digitals per a una

societat i economia competitiva i

resilient

49
projectes 

empresarials 

10
projectes 

destacats 

5
projectes 

emblemàtics 

E5: VECTOR TRANSVERSAL



PREGUNTES FREQÜENTS

• Calendari

• Format de les convocatòries

• Co-finançament

• Participació de les pimes

A tenir molt en compte: Tipologia de projectes + Ubicació + Impulsor/s 




