
PLA DE RECUPERACIÓ PER A EUROPA

750.000
Milions d’euros

(total Next Generation EU)

1,0743
Bilions d’euros

390.000
Milions d’euros

360.000
Milions d’euros

El 21 de juliol de 2020 el Consell Europeu arriba a un acord per impulsar un pla de 

recuperació per a Europa dotat en el seu conjunt de 1,8243 bilions d’euros entre el 

marc financer plurianual 2021-2027 i el nou instrument Next Generation EU

2 prioritats 

estratègiques

Suport als Estats per a inversions i reformes

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

REACT UE - Ajuts per a la recuperació per a la cohesió

Fons de transició justa

Programes de desenvolupament rural

672.500 M€*

47.500 M€**

10.000 M€*

7.500 M€**

Programa InvestEU 5.600 M€**

Horitzó Europa 5.000 M€**

Mecanisme de protecció civil de la UE 1.900 M€**

Principal

instrument

(90% del Next

Generation EU)

Transició 

ecològica

Transició 

digital

Impuls de 7 programes enquadrats en 3 finalitats

Rellançar l’economia i recolzar la inversió privada

Aprendre de l’experiència de la crisi

S’autoritza la CE a 

contreure deute en 

els mercats de 

capitals en nom de 

la UE

El 20% del 

pressupost es 

destinarà a 

projectes

digitals

Font: CE

Fins a 140.000 

milions per a 

Espanya

* Programa de nova creació

* * Reforç pressupostari a programes ja existents

Actualitzat a 27/10/2020



MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA

Ajuda financera (en forma de préstecs i subvencions) a gran escala per a inversions 

públiques i reformes que augmentin la resiliència de les economies dels Estats 

membres, mitjançant l'aplicació de plans nacionals de recuperació i resiliència.

Dates clau

La determinació i preparació d'una cartera de projectes en cada Estat membre ha d’alinear-se 

amb les prioritats presentades en el Semestre Europeu i amb les prioritats de  Estratègia Anual 

de Creixement Sostenible (EACS) de 2021

672.500
M€ per a la UE

360.000
M€ en préstecs

312.500
M€ en subvencions

125.460
M€ per a Espanya

63.300
M€ en préstecs

58.160
M€ en subvencions

Prioritats EACS

Àrees clau (flagships), sobre les quals han de pivotar els plans nacionals

Sostenibilitat mediambiental Productivitat

Equitat Estabilitat macroeconòmica

Activació Renovació Connexió Modernització 

Reciclatge i 

perfeccionament 

professionals 

Càrrega 

i proveïment 

d’energia 

Ampliació

15 octubre 2020 1 gener 2021 30 abril 2021 1r sem. 2021

Sectors més beneficiats

Energies renovables i tecnologies 

netes. 

Transport sostenible i estacions de 

recàrrega

Sectors digitals, especialment 5G Eficiència energètica

Indústria 4.0, especialment en matèria de dades en el núvol i desenvolupament de 

processadors.

Font: CE

2021-2023

Inici 

presentació 

avantprojectes 

Plans

Entrada en vigor 

legislació i inici 

presentació 

Plans

Final termini 

presentació 

dels Plans

Possible 

pagament  d’un 

prefinançament

del 10%

Execució de 

projectes

(fins al 2026 en 

alguns casos)
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PLA DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA

Es preveu mobilitzar prop de 72.000 milions d’euros entre 2021 i 2013 (el 50% dels 

recursos amb els quals compta Espanya gràcies a l'instrument Next Generation EU), on 

la inversió "verda" representa més del 37% del total del Pla i la digitalització prop del 

33%. El 50% dels projectes es podrien executar per les Comunitats Autònomes

Font: Govern d’Espanya

390.000
Milions d’euros

360.000
Milions d’euros

Prop de 72.000 M€
Pla de Recuperació i Resiliència

59.000 M€
Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència

12.400 M€
React-EU

Els fons provinents es canalitzaran a través dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) 

durant els anys d'execució del Pla de Recuperació. Els pròxims PGE ja preveuen un avançament 

de 27.436 milions d'euros d'aquest Pla.

4 grans transformacions

Transició ecològica Transformació digital

Igualtat de gènere Cohesió social i territorial

10 polítiques tractores (% en recursos destinats sobre el total del pla)

Agenda urbana i rural, la lluita contra la despoblació i 

el desenvolupament de l'agricultura (16,0%)

Infraestructures i els ecosistemes

resilients (12,2%) 

Transició energètica justa i inclusiva (8,9%) Administració per al segle XXI (5,0%) 

Modernització i digitalització de l'ecosistema

empresarial (17,1%)

Pacte per la ciència i la innovació i el reforç del 

Sistema Nacional de Salut (16,5%)

Educació, coneixement, formació contínua i 

desenvolupament de capacitats (17,6%) 

Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació

(5,7%)

Desenvolupament de la cultura i 

l'esport (1,1%)

Modernització del sistema fiscal (sense dotació

pressupostària)

Governança del pla i de la gestió dels fons a Espanya

Governança

Interministerial

Execució àgil i avaluació de necessitats Control parlamentari

Unitat de 

Seguiment

Conferència 

Sectorial

Diàleg 

social

Conferències 

de Presidents

Participació de les Comunitats Autònomes

S'acordaran convenis marc entre els ministeris implicats i les Comunitats Autònomes, a 

partir d’unes prioritats que han d'estar alineades amb les estatals i les europees. 

Al voltant del 50% dels projectes del Pla de Recuperació podrien executar-se per les 

Comunitats Autònomes atenent les seves competències.
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