
Projectes Next Generation EU 
 

Apartat de la fitxa Objectius Documents de la Comissió Europea 

1. Descripció del 
projecte i 
justificació 

Descriure les necessitats del projecte. Descriure la 
situació inicial a partir de la qual s’avaluarà l’impacte 
del projecte. Descriure els reptes amb els quals toparà 
el projecte, que inclouen la complementarietat amb 
iniciatives existents o previstes i amb altres fons de la 
UE. Descriure el marc general de les prioritats 
europees on s’inscriu el projecte. Identificar el grup 
beneficiari sobre el qual s’estudiarà l’impacte. 
 

Guia de la Comissió Europea per als 
Estats Membres en la confecció 
dels plans i el seu Annex 
 
Recomanacions del Consell 
Europeu per als estats membres, en 
el marc del Semestre Europeu 
(2019 i 2020) 

2. Actors 
implicats en la 
definició i 
execució 

Identificar els actors, públics i privats, que lideren el 
projecte i que en realitzaran el monitoratge i 
l’avaluació.  
 
Aquest punt ha de demostrar la participació múltiple 
i la sostenibilitat en el temps, és a dir que els actors 
tinguin capacitat per portar endavant el projecte amb 
tota seguretat.  

Guia de la Comissió Europea per als 
Estats Membres en la confecció 
dels plans i el seu Annex 
 

3.1 Flagships UE La Comissió Europea convida als estats membres a 
incloure, en els seus plans de recuperació, com 
contribuiran els projectes escollits a assolir les 
“Flagship initiatives”. Aquestes iniciatives marquen 
els objectius estratègics de les diferents polítiques, i la 
Comissió Europea fixa com a horitzó el 2025 per al seu 
acompliment.  

Guia de la Comissió Europea per als 
Estats Membres en la confecció 
dels plans i el seu Annex 
 
Estratègia Anual de Creixement 
Sostenible 2021 (especialment el 
punt IV) 
 
 

3.2 Elements 
valoració UE 

La Comissió Europea destaca com a principis a 
observar per als diferents projectes: que les reformes 
i inversions s’adeqüin a les recomanacions 
específiques del Semestre Europeu, que contribueixin 
a les transicions verda i/o digital i que contribueixin a 
enfortir un creixement sostenible, la creació de llocs 
de treball i la mitigació de l’impacte social i econòmic 
de la crisi. 
 
També es valoren especialment els projectes alineats 
amb els 14 ecosistemes europeus claus per a la 
recuperació, identificats per la Comissió Europea.  

Guia de la Comissió Europea per als 
Estats Membres en la confecció 
dels plans i el seu Annex 
 
Recomanacions del Consell 
Europeu per als estats membres, en 
el marc del Semestre Europeu 
(2019 i 2020) 
 
Document de treball de la Comissió 
Europea: identificació de les 
necessitats de recuperació 
europees. Annex II: 14 ecosistemes 
industrials 

3.3 Polítiques 
tractores Pla 
estatal de 
recuperació 

Polítiques palanca identificades en el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol. 
L’encaix d’un projecte en una o dues d’aquestes 
polítiques en facilitarà el finançament. 

Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència d’Espanya 
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4. Objectius i 
impacte esperat 

Descriure clarament què es vol assolir, d’allò més 
general a l’impacte concret en certs sectors i 
col·lectius que es mesurarà. Incloure resultats 
esperats a curt i a mitjà termini. 
 
Un aspecte valorat per la Comissió Europea és 
l’impacte positiu en l’economia i l’ocupació 
estructural: es valoraran mesures que incrementin el 
creixement i ocupació potencial i que vagin més enllà 
d’un breu estímul econòmic. 

Guia de la Comissió Europea per als 
Estats Membres en la confecció 
dels plans i el seu Annex 
 
 

5. Tipus 
d’actuacions 
que inclou el 
projecte 

La Comissió Europea divideix les actuacions del 
projecte en reformes i inversions, i aquestes segones 
adopten diferents tipus. Les reformes i inversions 
s’han d’encaminar a resoldre les recomanacions del 
Semestre Europeu per als estats membres. 

Guia de la Comissió Europea per als 
Estats Membres en la confecció 
dels plans i el seu Annex 
 
Recomanacions del Consell 
Europeu per als estats membres, en 
el marc del Semestre Europeu 
(2019 i 2020) 
 
Estratègia Anual de Creixement 
Sostenible 2021 (especialment el 
punt IV) 

6. Objectius i 
fites 

Aquest és un dels apartats claus, que permet valorar 
l’evolució del projecte. La Comissió Europea lliga les 
transferències del fons, que es faran dos cops a l’any 
segons sol·licitud dels Estats (abril i octubre) a 
l’acompliment de les fites i objectius intermedis i 
finals.  
 
Els objectius es basaran en indicadors quantitatius, i 
seran la base de l’avaluació de l’impacte del projecte. 
Les fites són de caràcter qualitatiu i capturen les 
bondats dels projectes no mesurables 
quantitativament.  
 
Pel que fa als riscos, es pot diferenciar entre riscos 
interns i externs, i cal que tinguin en compte la 
complementarietat amb altres projectes i fonts de 
finançament. 
 
Aquest apartat cal que sigui el més concret possible, 
diferenciant entre reformes i inversions. 

Guia de la Comissió Europea per als 
Estats Membres en la confecció 
dels plans i el seu Annex 
 
Exemple de components de 
reformes i inversions – 
Connectivitat digital, administració 
pública, onada de renovacions i 
mobilitat neta, intel·ligent i justa.  
 
Recomanacions del Consell 
Europeu per als estats membres, en 
el marc del Semestre Europeu 
(2019 i 2020) 
 

7. Finançament El pla de recuperació Next Generation EU preveu 
comprometre el 70% dels fons entre 2021 i 2022, i el 
30% restant el 2023. Els fons es desemborsaran abans 
de 2026. 
 
Els projectes proposats poden encaixar amb alguns 
dels instruments del Next Generation EU (Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència, REACT-EU) però també 
amb els fons estructurals del període 2021-2027 
(FEDER, FEADER, FSE, etc.), en combinació o no amb 
el Next Generation EU. 
 
Per altra banda, els projectes que ho requereixin 
també poden preveure finançament a càrrec del Next 
Generation EU fins a 2026 i després “n” anys 

Guia de la Comissió Europea per als 
Estats Membres en la confecció 
dels plans i el seu Annex 
 

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-spain_es.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/282/Z00054-00061.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-spain_es.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/282/Z00054-00061.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en


addicionals de finançament a càrrec de pressupostos 
propis.  

 

 


