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Pla financer pluriannual (MFF)
2021-2027 

1,07 bilions d´euros

Next Generation EU (NGEU)
2021-2023

750.000 milions d´euros
S´obtindran per mitjà d´una emissió de deute de la CE als mercats 

internacionals
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NGEU és de fet un pressupost extra que s’afegeix al pressupost ordinari de la UE (MFF), que
es gastarà en 3 anys i que per primer cop s’obtindrà amb una emissió de deute mancomunat
de la Comissió Europea.



✓ El pressupost total serà de 750.000 milions d´euros

✓ NGEU es reparteix entre els següents instruments:

Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 672.500 milions d´euros

React-EU: 47.500 milions d´euros

Fons de Transició Justa: 10.000 milions d´euros

✓ Les institucions europees negocien sobre condicionalitat dels fons, amb l’amenaça de veto
per part d’Hongria i Polònia.

✓ El Parlament Europeu demana 38.500 milions € extra per Erasmus+ i Horizon Europe.

✓ El retard en les negociacions amenaça l´arribada dels fons, però s’assoleix un acord polític
definitiu el 11 de desembre. Votació al Parlament Europeu el 16 desembre.

360.000 milions en 
Préstecs pels 27 Estats 

caldrà que tornin fins al 
31/12/2058

390.000 milions en 
Ajuts directes pels 27 

Estats
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2021 -2022: 
70%

43.480 milions

2023 
30%

15.688 milions

Ajuts directes
59. 168 milions 
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✓ Cal presentar els Plans Nacionals a la Comissió Europea des del 10/10/2020 i fins el
30/04/2021.

✓ Un cop s’hagi presentat el Pla definitiu, la Comissió Europea tindrà 2 mesos per a
comentar i avaluar el Pla. Espanya ho farà al desembre.

✓ Els Plans han de ser aprovats al si del Consell Europeu per majoria qualificada (72% estats
a favor, representant el 65% població).

✓ Cal tenir en compte les CCAA, governs locals, entitats privades, agents socials, etc. La
Comissió Europea fa especial èmfasi en les pimes.

✓ El Pla serà la base per a obtenir els recursos de la UE. La Comissió Europea avaluarà el
compliment cada 6 mesos per anar desemborsant els fons NGEU.

✓ Condicions segons les Recomanacions Específiques de la UE per cada país (European
Semester). Tema polèmic que comentem al final.
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✓ Reunions amb la Delegació del Govern de Catalunya davant la UE.

✓ Reunions amb la Representació Permanent del Govern Espanyol.

✓ Reunions de treball al si de SMEunited:

*15/10/2020: RECOVER Taskforce (SG Comissió) sobre el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i com els Plans seran avaluats i adoptats.

* 19/10/2020: Debat sobre l´elaboració Plans Nacionals

* 27/10/2020: Webinar sobre REACT-EU.

✓ Carta a Margarethe Vestager vicepresidenta de la Comissió sobre el Marc Temporal de les
Ajudes d´Estat, essencial per a poder ampliar els ICO i ERTO.
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23/11/2020

Trobada Virtual sobre els nous fons NGEU, amb més de 350 inscrits i amb la participació de
Maria Teresa Fàbregas, Directora de la RECOVER Taskforce, màxima responsable de la Unitat
de Recuperació de la Comissió Europea, per primer cop a Espanya.

https://youtu.be/N9Y7SUeF1UU (Vídeo complert)

https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-defensa-importancia-destinar-
fons-europeus-pimes-una (Nota premsa)

https://youtu.be/N9Y7SUeF1UU
https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-defensa-importancia-destinar-fons-europeus-pimes-una
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https://web.gencat.cat/web/shared/GENCAT/coronavirus/mesures-
coreco/pla-reactivacio-economica-i-proteccio-social/Pla-reactivacio-
economica-proteccio-social.pdf

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/0710
2020_PlanRecuperacion.pdf

https://web.gencat.cat/web/shared/GENCAT/coronavirus/mesures-coreco/pla-reactivacio-economica-i-proteccio-social/Pla-reactivacio-economica-proteccio-social.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
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❑ Només preveu usar els ajuts directes (transferències), per no augmentar el deute
públic.

❑ Pressupost: 59.168 milions € del Mecanisme de Recuperació i Resiliència + 12.000
milions € del REACT-EU = 72.000 milions €.

❑ S’inclouen ja 24.000 milions € als Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021.

❑ Tot i que es recomana destinar 30% a transició verda i 20% a transició digital, el
Govern espanyol preveu elevar aquests percentatges fins el 37% i 33%,
respectivament.

❑ Només s’esmenten explícitament les CCAA en el REACT-EU.

❑ 10 Línies estratègiques:

1. Desenvolupament rural i urbà (16%)

2. Infraestructures (12%)

3. Transició energètica (9%)

4. Modernització administració (5%)

5. Modernització indústria i digitalització pimes (17%)

6. Ciència i innovació (16%)

7. Educació i coneixement (17%)

8. Polítiques ocupació (6%)

9. Impuls cultura i esport (1%)

10. Modernització sistema fiscal
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❑ Més concret que l’espanyol, amb accions concretes i pressupostades.

❑ El Pla conté fins a 191 mesures i accions concretes, amb un pressupost total de 31.764
milions €, dels quals 2.759 es demanen ja pel 2020, la majoria pel període 2021-25
(19.552 milions €) i la resta (9.453 milions) en un horitzó temporal més llunyà, del
2026 al 2032.

❑ Una gran majoria d’accions ja previstes en períodes anteriors però no executats per
manca de recursos:

✓ Línies 9 i 10 del Metro: 2.737 milions €

✓ Eixos viaris: 905 milions €

✓ Depuradores d’aigua: 1.403 milions €

✓ Regeneració del Delta de l’Ebre: 1.000 milions €

❑ Dotacions minses per a les empreses:

✓ 17 milions € per empreses turístiques

✓ 10 milions € pel Pla “Pime Digital”.

✓ 12 milions € per internacionalització empresarial.

✓ 66 milions € per energia fotovoltaica als polígons.

✓ 43 milions € per R + D empresarial (vs. 600 milions € per universitats).

❑ No està definida la participació de les CCAA al NGEU, tot i que el Govern espanyol ha
indicat que gestionaran els recursos en àmbits exclusius, com el comerç.
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❑ Interlocució amb els responsables de la gestió dels Fons europeus al Govern Central:

✓ Manuel de la Rocha, Cap de l’Oficina Econòmica de la Presidència del Govern espanyol.

✓ Raül Blanco, Secretari General d’Indústria i Pimes.

✓ Properament: Ministeri de Transició Digital & Ministeri de Transició Ecològica.

✓ Conclusió: Voluntat del Govern espanyol d’aprofitar les estructures dels ministeris i convocatòries
habituals per a canalitzar els nous fons europeus, a partir del març/abril 2021.

❑ Diàleg amb la Generalitat sobre el seu paper en el repartiment dels Fons NGEU:

✓ Reunions amb Ramon Tremosa, Conseller Empresa i Albert Castellanos, Secretari General
d’Economia.

✓ Coincidència en el paper clau de les administracions més properes als ciutadans i empreses.

✓ Comentaris al Pla del Govern Català, com s’ha vist abans.

✓ Arran de la decisió de crear un Comitè Assessor sobre NGEU a Catalunya (CONEXT CAT-EU), hi
demanem la nostra incorporació.

✓ Reunions de treball amb Lluís Juncà, Director General Promoció Econòmica, per a articular
l’Instrument de Solvència (veure pàgina següent).
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❑ Demanem a la Generalitat i al Govern espanyol un Instrument de Solvència per a Pimes (ISP):

✓ El maig del 2020, la Comissió Europea proposa crear un gran mecanisme de suport a la
solvència empresarial, per a reforçar el seu capital després del fort endeutament de la
primera onada de la Covid-19.

✓ El Solvency Support Instrument (SSI) havia de comptar amb uns 30.000 milions € que havien
de generar deu cops més en recursos pel capital de les empreses europees.

✓ El Consell Europeu del 17-21 juliol que aprovà el NGEU i MFF va descartar aquesta proposta
de la Comissió Europea.

✓ SME United rebutjà aquesta decisió i encoratjà els membres a demanar mecanismes de
suport a la solvència a escala nacional que puguin suplir la iniciativa de la Comissió.

✓ De fet, el Govern espanyol ja aprovà el juliol passat una línia especial de 10.000 milions €
per la solvència de les grans empreses, el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas
estratégicas gestionat per la SEPI, amb una operació mínima de 25 milions €.

✓ PIMEC ha fet una proposta al Govern espanyol de crear un fons similar per a pimes, el ISP,
amb una dotació idèntica de 10.000 milions €, gestionat a través d’entitats financeres i fons
de capital risc. Raül Blanco recolza aquesta proposta, però cal el vistiplau del Ministeri
Economia.

✓ Amb la Generalitat, estem treballant un instrument similar, que podria recollir els
romanents de l’ICF-AVALIS (uns 200 milions €).
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❑ S’ha preparat una web landing per a recollir les propostes de les pimes de cara als fons NGEU:

https://www.pimec.org/ca/propostes-inversio-dels-fons-europeus

❑ Fins ara s’han recollit unes 200 propostes d’inversió:

✓ 60% de les propostes en digitalització i un 35% en sostenibilitat.

✓ Import mitjà d’uns 380.000 €

❑ El Departament de Consultoria Estratègica i Financera (CEF) de PIMEC atén peticions individuals
de les empreses i intenta donar-hi resposta, de moment amb els recursos disponibles, abans no
surtin les noves convocatòries el 2021.

❑ El Departament Institucional de PIMEC està recolzant projectes estratègics i mancomunats:

✓ Teulades verdes als polígons industrials.

✓ Aules virtuals als centres de formació.

✓ Identitat virtual per a les pimes.

✓ Hidrogen a partir de purins a les granges catalanes.

✓ Plàstic a partir de la clofolla de l’arròs.

✓ Nou centre tecnològic sobre qualitat de l’aire (IQA).

✓ Projecte de rehabilitació d’edificis amb FEGICAT, AFME, CONSCAT, etc.

✓ Digitalització de clíniques dentals amb Col·legi Odontòlegs i AECAD.

https://www.pimec.org/ca/propostes-inversio-dels-fons-europeus
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Probables dificultats per a executar els Fons
europeus per diversos motius:

• Capacitat administrativa.

• Obligació de cofinançament.

En els darrers períodes pressupostaris
europeus, l’execució de fons europeus a
Espanya els quatre primers anys fou la
següent:

• 2007-13: 22% (22% mitjana UE).

• 2014-19: 10,9% (14% mitjana UE).

Es farà un Reial-Decret Llei per agilitzar els 
tràmits administratius en contractació i 
subvencions públiques. https://www.bruegel.org/2020/09/will-european-union-countries-be-

able-to-absorb-and-spend-well-the-blocs-recovery-funding/

https://www.bruegel.org/2020/09/will-european-union-countries-be-able-to-absorb-and-spend-well-the-blocs-recovery-funding/
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La Condicionalitat dels Fons encara no està
definida i podria comportar retards en el seu
desplegament, així com debats polítics
polèmics a Espanya.

El darrer informe del Semestre Europeu del
maig del 2020 ja apuntava alguns punts
controvertits:

• Control de la despesa pública corrent.

• Reforma del sistema públic de pensions
per fer-lo més sostenible.

• Millora del funcionament dels
mecanismes públics de col·locació i
prestació pels aturats.

• Més flexibilitat del mercat de treball.



19

➢ Què són i què NO són els fons NGEU?

✓ NO són fons de rescat, com si són els ajuts directes regulats pel Marc Temporal UE d’Ajuts d’Estat.

✓ NO són fons necessàriament per innovar, com són els programes europeus Horizon, LIFE, etc.

✓ SÍ són fons per inversió, que les empreses poden usar per a cofinançar (en un 50-80%, encara per
definir) els seus projectes d’inversió futurs el 2021-23, sobretot en digitalització i sostenibilitat.

➢ Com i quan arribaran a les pimes?

✓ Els Estats Membres gestionaran la immensa majoria dels recursos, és a dir el Govern central.

✓ Les convocatòries començaran a sortir al març/abril 2021 per a sol·licituds individuals.

✓ Es podran presentar propostes conjuntes “tractores” amb un import mínim de 40 milions € i
almenys 5 entitats o empreses, fins a 20 de gener 2021: https://www.mincotur.gob.es/es-
es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/20201210-consulta-publica-proyectos-industriales.aspx

✓ Les Comunitats Autònomes tindran protagonisme de moment només en els recursos pel comerç i
el turisme, tot i que caldrà estar atents a l’evolució.

✓ PIMEC atén les propostes d’inversió a través del Departament CEF.

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/20201210-consulta-publica-proyectos-industriales.aspx
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