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1.ConeixelsFons EuropeusNextGenEU

Quèés elFons de  
RecuperacióEuropeu?
El juliol de 2020 el Consell Europeu va aprovar el Fons de  
RecuperacióEuropeu, també anomenat Next Generation  
EU,dotat amb 750.000 milions d’euros (5,5 %del PIBde la 
UE) fins a l’any 2026. Aquesta partida pressupostària, que 
suposa una ampliació del 70 % del pressupost europeu, 
està destinada a reactivar l’economia europea després de 
l’impacteprovocat per la crisi de la COVID-19.

Amés d’impulsar la recuperació econòmica,el Fons  
ajudaràa establir les basesde l’economia del futur.

Els estats membres rebran els fons del Next  
GenerationEUen forma de transferències directes 
i préstecs. Per això,els estats han acordat amb la 
Comissió Europea les àrees d’inversió i reforma a 
les quals es destinaran els fons.

El desembre de 2020 la UE va aprovar el marc 
pressupostari 2021-2027 i la posada en marxa del 
Fons de Recuperació Europeu,de manera que si tot  
segueix el calendari previst, els estats podrien rebre  
els primers desemborsaments a mitjans de 2021.

El principal objectiu és impulsar la transformació 
de l’economia, especialment en els eixos de la 
digitalització i la sostenibilitat. En altres paraules,
acompanyar les empreses en la seva modernització.
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El fons de recuperació se sustenta en tres pilars:

Suport als estats membres.
Instruments per refermar els esforços dels 
estats membres per recuperar-se,repararels  
danys i sortirreforçatsde la crisi.

Mecanisme Europeu de Recuperació 
i Resiliència:
dotat amb 672.500 milions d’euros en préstecs  
i subvencions disponibles per donar suport a les
reformes i inversions que emprenguin els països 
de la UE.

Inversió privada i empreses.
Mesures per impulsar la inversió privada i  
donar suporta les empreses que pateixen  
dificultatseconòmiques.

React-EU:
un programadotat amb 47.500 milions d’euros 
per fer fronta les necessitats d’inversió a curt  
termini en la lluitacontra laCOVID idonar suport  
a la transformacióa llargtermini*.

Transició ecològica i digital.
Reforços als programes clau de la UE per  
aprendrede la crisi, treballaren la resiliència  
del mercat únic perquè sigui més forti  
accelerar la doble transició ecològica i digital.

Reforç d’altres programes o fons europeus:
30.000 milions d’euros per a Horitzó2020,  
InvestEU,Desenvolupament Rural,el Fons de  
Transició Justa (FTJ) i RescEU.

*En concret, el React-UE amplia els recursos de Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i el Fons d’Ajuda Europea per a les persones més desfavorides.
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Next Generation EU:
750.000 milions €

Mecanisme de Recuperació
i Resiliència: 672.500 milions €

React-UE: 47.500 milions €

Altres programes 30.000 milions €

Transferències:390.000 milions €

Préstecs: 360.000 milions €

Els pilars delFons de  
RecuperacióEuropeu
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A través del Pla de Recuperació, Espanya té 
previst mobilitzar gairebé 70.000 milions d’euros  
entre 2021 i 2023 procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, principal instrument del
Next Generation EU.A més, Espanya comptarà amb
12.000 milions del programa React-UE

¿Quin impacte té  
el fonsa Espanya?
Espanya serà una de les grans beneficiàries del Fons 
de RecuperacióEuropeu,ja que podrà rebre recursos  
equivalents al 13 %del PIB(aproximadament 140.000
M€ del Mecanismede Recuperació i Resiliènciasi sol·licita 
els préstecs) i, així, pràcticament doblar la capacitat de 
creixement del país en els pròxims anys.

El passat 13 de juliol de 2021, la Comissió Europea va  
aprovarel Pla de Recuperació,Transformació i Resiliència.
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Next Generation EU:
750.000 M €
2021 -2026

Assignació a Espanya:
140.000 M €
MRR 2021 -2026

Pla Nacional
de Recuperació,  
Transformació i Resiliència:
69.500 M €
2021 -2023
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Enquinpuntens trobem?  
Calendari:

1.ConeixelsFonsEuropeusNext GenEU

2020 202121 de juliol
Acord política laUE percrear
elFonsdeRecuperacióEuropeu  
(NextGenerationEU)

7 d’octubre
PresentaciódelPladeRecuperació,  
Transformació iResiliència delGovern 
d’Espanya (PRTR)

Desembre2020 -febrer2021  
Aprovaciódels reglamentsassociats  
al fons NextGenerationEU.Decret llei 
demesures urgentspera l’execució  
delPRTR

30 d’abril
Enviamenta laComissió EuropeadelPla
deRecuperació,Transformació iResiliència 
delGovern d’Espanya (PRTR)

13 d’abril
Publicacióde l’actualització  
delPRTR

13 de juliol
AprovaciódelPRTR perpartde la  
Comissió Europea idelConsell Europeu

Finsadesembrede2023
Períoded’execuciódelPRTR



delPla deRecuperació,  
Transformació iResiliència?

1.ConeixelsFons EuropeusNextGenEU

Quins són els eixos

Transició ecològica
(40% dels fons)

Els fons europeus permetran accelerar els
objectius de transició ecològica establerts en el
Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC).
En aquest sentit, el Govern ha declarat que
pretén aconseguir un parc de 250.000 vehicles
elèctricsel2023, lacreacióde 100.000 puntsde
recàrrega,larehabilitacióde500.000 habitatges,
la transformació de sistema energètic (100 %
renovable el 2050), així com fomentarel turisme
sostenible ide qualitat.

Cohesió social  
i territorial

Els objectiusd’aquest pilar són reduir els efectes
de la despoblació mitjançant la rehabilitació
d’infraestructures i la connectivitat, reforçar la
sanitat, l’educació pública i les polítiques actives
d’ocupació.

Igualtat de gènere

Pretén reduir l’actual bretxa de gènere en el
mercat laboral i reforçar el sistema educatiu, amb
especial atenció a les famílies més vulnerables.
Es posaran a disposició de la població 65.000
placesd’educació infantil (0-3anys).

Transformació digital
(28% dels fons)

La digitalització es converteix en un vector de
transformació per a petites i mitjanes empreses,
que representen la major part del teixit
empresarial espanyol. Aquest eix utilitza com a
full de ruta l’Agenda Espanya Digital 2025, que
inclou objectius específics per al 2025 centrats,
entre altres, en garantir una connectivitat
adequada al conjunt de la població, liderar el
desplegament de la 5G; incentivar la implantació
en el teixitempresarial de noves tecnologies com
la Intel·ligència Artificial; impulsar la digitalització
del sector públic i de les companyies, amb
focus en pimes, start-ups i diversos sectors
tractors de l’economia espanyola, i fomentar les
competències digitalsde lapoblació.
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Programes tractors  
d’inversió

M€ 2021 - 23

Estratègia de Mobilitat Sostenible,  
Segura i Connectada

Programa de Rehabilitació d’Habitatge  
i Regeneració Urbana

Modernizació de les Administracions  
Públiques

Pla de Digitalizació de Pimes  

Full de Ruta del 5G

Nova Política Industrial Espanya 2030  
i Estratègia d’Economía Circular

Pla Nacional de Competències Digitals  

Modernització i Competitivitat
del Sector Turístic

Desenvolupament del Sistema Nacional  
de Ciència i Innovació

Desplegament i integració  
d’energies renovables

13.203

6.820

4.315

4.066

3.999

3.782

3.593

3.400

3.380

3.165

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.492

2.363

2.091

2.076

1.648

1.642

1.555

1.365

1.069

500

12

13

15

16

18

19

11 Nova Economia de les Cures  

Noves Polítiques Públiques
per a un Mercat de Treball Dinàmic  
Resilient i Inclusiu

Preservació del Litoral  
i Recursos Hídrics

14 Pla Estratègic de Formació Professional 

Modernització i Digitalització
del Sistema Educatiu

Conservación i restauració  
d’ecosistemes i biodiversitat

17 Full de Ruta de l’Hidrogen Renovable  

Infraestructures Eléctriques,
Xarxes Intel·ligents,Emmagatzematge

Renovación i Modernització  
del Sistema Sanitari

20 Estratègia Nacional d’Inteligència Artificial

M€ 2021 - 23
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Sectors més beneficiats
Tots els sectorsde l’economia espanyola són  
susceptibles de serbeneficiaris dels fonseuropeus. 
Laquantia de les ajudes no serànecessàriament  
proporcional a la grandària de cada sector ni a si  
han estat més afectats per la COVID-19.

La construcció,les telecomunicacions i les utilities tindran 
una funció vertebradora, pel seu paper rellevant en un 
nombre més alt d’iniciatives incloses en el pla del Govern  
espanyol.Al seu torn,aquests sectors presenten activitats  
relacionades i auxiliars que també es veuran afavorides 
per l’efected’arrossegament.

Focus en la  
rehabilitació d’habitatges

i les infraestructures

Focus en la generació
d’energia renovable, la mobilitat elèctrica  

i la gestió de l’aigua

Focus en projectes  
dirigits a la transformació  

digital



Principals projectes  
detransició ecològica
ElFREseràclau per accelerar la descarbonització de l’economia

Emmagatzematge  
d’energia

Hidrogen verd

Digitalització de les  
xarxes i flexibilització  
de la demanda

Xarxes, tecnologies  
i energies de futur

H

Electrificaciódel parc  
de vehicles i inversió  
en transport ferroviari

Infraestructures  
de recàrrega

Major pes de l’electricitat  
en processos industrials
i en edificis

Electrificació 
de l’economia

Suport a les  
energies renovables

Suport a tecnologies
innovadores i menys
madures

Foment de l’energia  
renovable a les illes

Comunitats energètiques
i autoconsum. Integració
de l’energia renovable
en edificis i empreses
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Rehabilitació 
d’edificisprivats  
i públics

Reducciódel  
consum energètic  
a la indústria

Renovació de la  
flota en transport

Eficiència 
energètica

Principals projectes relacionats amb la protecció del medi ambient

Inversions per preservar
els recursoshídrics i el litoral

Economiacircular Conservació i restauració  
dels ecosistemes

Per a més informació específica
sobre el teu sector,contacta amb el teu  
gestor per rebre la fitxa sectorial detallada



Lamodernització tecnològicade l’Estat s’accelerarà amb el FRE

Digital toolkit

Bonsde connectivitat

Agentsde canvi

Digitalització  
de les pimes

Transformació digital  
de les AP

Competènciesdigitals

Ciberseguretat

Administració Pública  
i ciutadans

Infraestructures, innovació  
i tecnologies

Centres d’Innovació  
Digital

Desplegament  
de la xarxa 5G

Intel·ligència Artificial
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Comerç

Salut intel·ligent

Mobilitat connectada

Sectors 
estratègics

5G

Principals projectes  
detransició digital

Per a més informació específica
sobre el teu sector,contacta amb el teu  
gestor per rebre la fitxa sectorial detallada
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deRecuperacióEuropeu?

2.Primers passos

Com accedir al Fons

Execució prevista el 2021 (%) El procés de sol·licituds per optar als ajuts  
europeusactualment està en fase d’aprovació  
i revisió per part dels governs encarregats del  
repartiment. Pròximament es començaran a  
donar a conèixer les bases per accedir a les  
ajudes europees.

El 2021, les comunitats autònomes seran les responsables  
d’executar més del 50 % dels fons europeus, mentre que 
l’Estat en canalitzarà el 40 % i les administracions locals hi 
tindran un paper més reduït. Per aquest motiu, les reformes 
legals i administratives que s’han dut a terme i les que poden 
tenir lloc en l’àmbit autonòmic ajudaran a agilitzar la recepció i 
la repartició dels fons.

La condició indispensable perquè els projectes siguin elegibles 
és que compleixin les directrius establertes per la Unió 
Europea i aportin valor en algun dels quatre eixos descrits en 
el Pla de Recuperació del Govern d’Espanya.

54%
Comunitats  
autònomes

4%
Entitats locals

41%
Administració  
central

Nota: inclou els fons procedents del Mecanisme  
de Recuperació i Resiliència i del React-EU.

Font: Govern d’Espanya.
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Com hipot
participar lamevaempresa?

Les pimes participaran de diferents maneres
en els fons europeus:

A
Contractes per  
al finançament
d’actius públics a  
través de licitacions

B
Subvencions per  
al finançament  
d’actius privats  
(cofinançades)

C
Subvencions  
directes per  
a adquisició
d’actius privats  
(no cofinançades)

D
Presentació o  
participació en  
un PERTE

E
I per descomptat,
com a proveïdors
de béns i serveis
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Quèpuccomençar a fer

22

2.Primers passos

Analitzar les necessitats  
financeresper emprendre  
aquests projectes

3

Recordar que l’execució ha  
de ser mesurable i verificable7Relacionar-seamb  

stakeholdersde la cadena  
de valor

4

Iniciar una reflexió  
estratègica de necessitats  
futures

1 Valorar l’impacte dels projectes en  
l’ocupació i en els indicadorsclau  
(KPI) presentats per les autoritats

5

Identificar projectes que s’adaptin als  
eixos, les polítiques i els components  
del Pla Nacional de Recuperació,  
Transformació i Resiliència

2 Preparar-seper a l’inici de  
les convocatòries:
• Identificarels canals  

d’informació

• Conèixer els organismes  
convocants

• Assegurar la capacitat  
d’elaboració de memòries  
tècniques
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Onempuc informar?

Des de Banc Sabadell  
hem creat un lloc web  
perquè puguis estar  
informat de totes les  
novetats relatives al Next  
Generation EU

A més,podràs accedir al contingut  
multimèdia creat especialment perquè  
els nostres clients coneguin amb  
detall tota la informació disponible  
actualment, així com subscriure’t
a una newsletter mensual que  
t’informarà de les novetats del Next  
Generation EU i de l’inici de les  
convocatòries
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Visitar pàgina web

https://fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com/ca


Quins serveis ofereix
elBanc Sabadell  
perals seus clients:
ABanc Sabadell estem desenvolupant  
plans d’ajuda i acompanyament  
especialment dissenyats perquè les  
empresesestiguinassessoradesdurant tot 
el procés de sol·licitud dels ajuts

A Banc Sabadell som experts en ajudar les empreses, i posem a la teva 
disposició el nostre equip comercial expert per orientar-te en aquesta gran 
oportunitat per transformar la teva empresa.

Visita el nostre web fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com dedicat al Fons de Recuperació Europeu, on 
t’informarem sobre les novetats més interessants, i consulta el teu gestor per conèixer l’oferta de serveis que Banc 
Sabadell posarà a disposició dels seus clients.
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Atès que els ajuts i les subvencions no cobriran el 100 % dels projectes que 
presentin les empreses, des de Banc Sabadell contribuirem a l’èxit dels 
projectes:

• Anticipant finançament per a projectes elegibles.

• Complementant el finançament per cobrir la totalitat de l’import d’inversions 
que requereixi el projecte.

• Mitjançant avals que assegurin la cobertura financera de les iniciatives.

• Identificant els ajuts aplicables a cada client.

• Ajudant en la tramitació de les ajudes dels nostres clients en col·laboració 
amb un equip de consultors especialitzats de PWC.
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