
ELS NOUS FONS EUROPEUS 
DE RECUPERACIÓ

Els estats membres rebran els recursos en forma de préstecs i subvencions 
per gastar el 2021-23

Espanya rebrà uns 140.000 milions €, però el Govern espanyol de moment 
només usarà el tram de subvencions, uns 72.000 milions €, desglossats en:

Un cop aprovat el Pla Nacional de Recuperació, la Comissió Europea 
començarà a lliurar els fons europeus a Espanya cada 6 mesos, segons el 
grau de compliment del Pla

El Govern espanyol ja ha afegit 24.000 milions € als Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2021 corresponents als cobraments previstos 
dels nous fons europeus

Els diners arribaran a les empreses a partir del segon trimestre del 2021 a través de:

• Convocatòries públiques d’instruments de finançament ja existents, sobretot 
del Govern central, i que ara tindran molt més pressupost
(p. ex. CDTI, ENISA, Reindus, etc.).

• Convocatòries públiques de noves línies de finançament i ajut, encara per 
concretar.

• Participació als Plans Estratègics i Tractors de Recuperació i Transformació 
(PERTE), que convocaran els Ministeris i es regiran per convenis especials.

El Govern espanyol ha d’acabar el seu Pla Nacional de Recuperació i 
presentar-lo formalment a la Comissió Europea abans del 30/4/2021, 
amb aquests continguts:

Compromisos de reforma

Fiscalitat, laboral, sector públic, 
pensions, etc.

Objectius i programes de despesa

La UE demana que almenys un 20% 
es destini a digitalització i 

un 37% a sostenibilitat.

Pressupost extraordinari de la UE per impulsar la recuperació econòmica:

750.000 milions €
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12.000 milions € 
REACT-EU (1.706 milions € ja assignats a Catalunya)

60.000 milions € 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
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A TENIR EN COMPTE

PIMEC RECOMANA A LES EMPRESES

!

• Una part dels nous fons europeus es canalitzaran a través de préstecs tous, 
altres per mitjà de subvencions no reemborsables, encara per concretar.

• Els fons europeus no cobreixen mai el 100% de la inversió i, per tant, caldrà 
un cofinançament per part de les empreses.

• S’afavorirà la participació agrupada per mitjà de consorcis d’entitats, ja que 
serà la manera més ràpida i àgil d’utilitzar els fons europeus.

• Encara no està clara la participació de les administracions autonòmiques i 
locals en els nous fons, tot i que es preveu que ho facin en els àmbits de la 
seva competència, com turisme, comerç o medi ambient.

• Detectar les seves necessitats d’inversió i transformació, sobretot en els 
àmbits de digitalització i sostenibilitat. 

• Col·laborar amb altres empreses i entitats per a presentar projectes agrupats. 

Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a: 
Empreses individuals:
Maria Josep Contreras
mcontreras@pimec.org

Jordi Turu
jturu@pimec.org

 
Agrupacions i col·lectius

Cinto Jacint Soler
jsoler@pimec.org

Actualitzat a 25 gener 2021
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