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18 de desembre de 2020 

El Fons Europeu de Recuperació i Resiliència 

FAQS – Preguntes de les empreses 

 

1. El Pla Europeu de Recuperació i el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència 
 
− Que és el Pla Europeu de Recuperació o Next Generation EU? 

El Pla Europeu de Recuperació  o Next Generation EU (com es coneix 
habitualment el pla) és un fons de recuperació de 750.000 milions d'euros per 
donar suport als països més afectats per la pandèmia.  

El Pla consta de diversos instruments, el més important es el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR), dotat amb 672.500 milions d'euros i amb 
l’objectiu de mitigar l’impacte econòmic i social de la pandèmia, fent que les 
economies i les societats europees siguin més sostenibles, resilients i estiguin 
millor preparades per als reptes i oportunitats de la transició ecològica i la 
digital. 

− Quin pressupost tindrà l’estat espanyol? 
 

L’Estat Espanyol podrà rebre fins a 140.000 milions, 72.700 milions en forma 
de subsidis a fons perdut i 68000 en préstecs a retornar. Aquesta quantitat 
equival a 2 Plans Marshal, ja que suposa un 10% del PIB de l’Estat Espanyol. 

 
− Quin organisme ho gestionarà? 

Els fons del Next Generation EU els gestionarà l’Estat Espanyol a través del 
"Plan Nacional de Reformas e Inversiones", previst que s’aprovi a l’Abril del 
2021.  

Organismes de l’Estat Espanyol que es probable que canalitzin els ajuts: 

o CDTI: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, 
depenent del Ministeri d’Economia i Competitivitat.   Enllaç: 
https://www.cdti.es/index.asp 

o IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
Enllaç: https://idae.es/ 

o Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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− Que gestionarà la Generalitat de Catalunya?  

S’espera que la Generalitat rebrà fons en àmbits com la educació, sanitat o 
habitatge, per exemple a través del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) i Fons Socials Europeus (FSE). La Generalitat probablement 
tindrà una funció de coordinació i acompanyament, a través d’ACCIÓ, 
Vicepresidència d’Economia i Hisenda, etc. 

− Quines son les prioritats del Pla Nacional de Reformes i Inversions? 

El Pla Nacional de Reformes i Inversions tindrà 4 eixos d’actuació 
transversals (els 2 primers captaran el 70% dels fons): 

o Transició ecològica 
o Transformació digital 
o Cohesió territorial i social 
o Igualtat de gènere 

El Pla també s’estructura en 10 polítiques palanca: 

1. Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i el 
desenvolupament de l’agricultura 

2. Infraestructures i ecosistemes resilients 
3. Transició energètica justa i inclusiva 
4. Una administració pública del segle XXI 
5. Modernització i digitalització de l’ecosistema industrial i de les 

pimes, recuperació del turisme i impuls a l’emprenedoria 
6. Pacte per la ciència i la innovació; reforç del sistema nacional de 

salut 
7. Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament 

de capacitats 
8. Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació 
9. Impuls de la indústria de la cultura i l’esport 
10. Modernització del sistema fiscal 

 
− A qui van dirigits els ajuts? 

Aquest fons arribaran per dues vies; ajuts indirectes i ajuts directes: 

o Ajuts a les Regions: Ajuts indirectes a través dels Estats: La part 
central dels Fons del pla Next Generation EU els rebran els 
estats. Les Comunitats Autònomes (CCAA) participaran sobretot 
en la coordinació. Una part dels Fons que gestionaran les CCAA 
seran Fons FEDER, Fons Social Europeu, etc,.Per això serà 
fonamental la col·laboració Público-privada.  
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o Ajuts directes a les PIMES: a través de diferents organismes, 
però sembla que dependran principalment dels ministeris del 
Govern Espanyol. Encara està per veure si els fons arribaran i si hi 
haurà línies d’ajuts de la Generalitat, diputacions, 
administracions local.  

 
 

2. Ajuts directes a les PIMEs 
 
− Com afectarà a les PIMEs i com podran accedir als ajuts? 

El Govern de l’Estat, té una proposta de fer una finestreta única, un “carril bici 
per a PIMES”,  per a ajuts directes a PIMES. Es probable que no s’acabi creant 
i finalment els ajuts arribin a través de convocatòries de diferents organismes 
existents, a través de: 

o Ajuts existents que augmentaran el seu import 
o Noves convocatòries d’ajuts. 

L’objectiu del Pla és impulsar la transformació de les empreses, a través 
d’ajuts directes per a projectes per a fer-les més competitives i resilients, en 
línia amb els 3 pilars de la UE:  

o Transició ecològica i Pacte Verd Europeu: amb l’objectiu 
d’aconseguir la neutralitat climàtica a Europa l´any 2050 

o Transició digital: amb l’objectiu de generar un marc adequat per 
tal que l’ús de les tecnologies digitals beneficiï a ciutadans i 
empreses 

o Reindustrialització/Resiliència: amb l’objectiu d’impulsar la 
competitivitat industrial de la UE alhora que s’aconsegueixen les 
ambicions climàtiques i digitals 

 

− Quins seran els terminis de presentació de sol·licituds i de concessió 
dels ajuts?  

Aquest Pla està aprovat per la UE, ara els estats han d’aprovar els Plans 
Nacionals i tenen fins al 30 d’abril per a fer-ho. L’Estat Español té previst 
demanar un avançament dels fons que podrien començar el 15 de gener del 
2021. 

El 70% dels fons s’han d’adjudicar entre el 2021-22 i el seu període 
d’execució serà del 2021-26, més intensament el 2023-26. 
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− Els ajuts arribaran realment a les PIMES? 

La UE tindrà un gran control sobre els fons, ja que es el primer cop que la UE 
s’endeuta, i l’objectiu principal dels fons es augmentar la competitivitat de les 
empreses. Els fons seran revisats amb molta prudència per la UE, amb 
probables auditories semestrals. 

3. Projectes de transformació empresarial, empreses més competitives i 
resilients 
 
− Quins projectes poden rebre ajuts? 

Per a projectes de transformació empresarial. Han de ser projectes molt ben 
preparats i alineats amb els objectius de la Unió Europea (transició ecològica, 
digitalització i resiliència).  

 

− Quins requisits/condicions s’han de complir per a demanar-los? 

Encara no se sap, les condicions les posaran els organisme que treguin els 
ajuts, però un bon projecte hauria de poder respondre molt bé  aquestes 5 
preguntes: 

o Que es vol fer? Quin producte/servei/nova activitat? 
o Qui el farà? Quina empresa o conjunt d’empreses seran els 

responsables de portar-lo a terme? 
o Com es comercialitzarà el producte  o servei? 
o Quin es el business case? Quina inversió i quins retorns 

econòmics i no econòmics tindrà el projecte. 
o Quins son els riscos? Què es farà per mitigar el risc si la situació 

canvia i posa en perill el projecte? 
 

− Els fons seran retroactius? 

S’haurà d’esperar a la lletra petita, però podrien ser retroactius a l’1 de gener 
de 2020. 

 

4. Recomanacions per a PIMEs 

 

− Que faig si no tinc cap projecte? 

Si no es tenen projectes clars es recomana no presentar-ne, no inventar-nos 
projectes o bé presentar-lo en col·labaració amb grans empreses o altres 
empreses, centres tecnològics o d’I+D. 
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− Tinc una idea per un projecte però no se per on començar. 

o Comenceu avaluant una per una les 5 preguntes que ha de 
complir un bon projecte (veure l’apartat 3) 

o Us recomanem que contacteu amb la UEA a sectors@uea.cat i 
us passarem la fitxa d’ACCIÓ per a projectes per a que 
l’empleneu i us ajudarem a obtenir feedback pel vostre projecte 
i a buscar possibles col·laboradors. 

o També ens podeu enviar projectes en fase prèvia. 
 

− Qui està recollint els possibles projectes empresarials? 

o La generalitat a través d’ACCIÒ  

o Els ministeris corresponents de l’estat espanyol 

o I com a patronal la Unió Empresarial de l’Anoia està recollint 
aquests projectes per fer-los arribar a les entitats publiques 
corresponents per tal de que puguin tenir llistat els possibles 
projectes un cop arribin els diners. sectors@uea.cat  

 

− Com emplenar la fitxa per presentar un bon projecte? 

o Des de la UEA us farem arribar les fitxes d’ACCIÓ. Aquestes fitxes 
són per tal de detectar projectes i recomanar possibles 
col·laboracions i opcions de finançament quan surtin les ajudes. 

o Cal que tingueu en compte que s’ha de presentar un projecte 
marc i que tingueu en compte que després es poden afegir 
subprojectes. 

o Cal desglossar molt bé els pressupostos. 

o Cal Explicar molt bé com encaixa amb algun dels 3 pilars de la 
UE (transició ecològica, digitalització i 
resiliència/reindustrialització), les 10 polítiques palanca del 
Govern Español, etc. 

 

− Com presentar projectes de col·laboració? 

Comenceu parlant amb proveïdors, clients i competidors. Els projectes entre 
varies empreses guanyen força i valor. Podeu recórrer a centres tecnològics i 
d’ I+D, etc.  

A la UEA tenim diferents espais i grups de treball on podeu trobar els vostres 
col·laboradors. Si voleu que us ajudem a buscar col·laboradors, podeu escriure 
a  sectors@uea.cat.  
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5. Enllaços d’interès 

 

o Web de la Unió Europea sobre el Pla Europeu de Recuperació:  
o Webinar UEA “Els Fons Europeus de Recuperació i Resiliència” 
o Presentació de Foment del Treball al Webinar UEA 
o Web de la Generalitat de Catalunya sobre el Pla Europeu de 

Recuperació   
o Web d’ACCIÓ sobre el Pla Europeu de Recuperació   
o CEOEXEuropa: OFICINA TÉCNICA DE APOYO PARA PROYECTOS 

EUROPEOS 
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