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PARALITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA COVID 19



El fons de recuperació Next Generation EU i una part del Marc Financer Plurianual de la UE i, són un 

instrument temporal que suposa l’estímul més gran que la UE ha finançat a través del seu pressupost. 

FONS DE EUROPEUS PER LA RECUPERACIÓ



FONS DE EUROPEUS PER LA RECUPERACIÓ

El Fons de Recuperació de la UE està format pel:

• Marc Financer Plurianual -MFP-: 1.074.300 M €

• Fons de Recuperació Next Generation: 750.000 M €

Total: 1.824.300 Milions d’Euros

Els Fons de Recuperació Next Generation

EU està format:

• Préstecs: 360.000 milions d'euros

• Subvencions: 390.000 milions d'euros.

Préstecs 

reemborsables 

per un volum 

de fins a 

360.000 
milions d'euros

Transferències 

no 

reemborsables 

per una 

quantitat de 

390.000 
milions d'euros

MFP: 
1.074.300€

Next

Generation: 
750.000€



MFP Next GenerationEU TOTAL

1. Mercat únic, innovació i economia digital 132.800 10.600 143.400

2. Cohesió, resiliència i valors 337.800 721.900 1.099.700

3. Recursos naturals i medi ambient 356.400 17.500 373.900

4. Migració i gestió de les fronteres 22.700 - 22.700

5. Seguretat i defensa 13.200 - 13.200

6. Veïnatge i el món 98.400 - 98.400

7. Administració pública europea 73.100 - 73.100

TOTAL  MFP 1.074.300 milions d’€ 750.000 milions d’€ 1.824.300 milions d’€

Font: Comissió Europea
Tots els imports en milions d’euros a preus constants de 2018. Font: Comissió Europea

* Els imports inclouen el reforç selectiu de deu programes per un total de 15.000 milions d'euros, en comparació amb l'acord de 21 de
juliol de 2020. Els programes són Horizonte Europa, Erasmus+, EU4Health, Fons per a la Gestió Integrada de les Fronteres, Drets i
Valors, Europa Creativa, InvestEU, Agencia Europea de la Guardia de Fronteres i Costes i Ajuda Humanitària.

FONS DE EUROPEUS 2021-2027



Espanya és el segon país que més en rebrà, darrera Italià. Segons els indicadors que es faran

servir, Espanya rebria aproximadament 140.000 milions d’euros: 60.000 milions d'euros en

transferències no reemborsables (Subvencions) i podria accedir a un volum màxim de 80.000

milions d'euros en préstecs. Pel que fa a el fons REACT EU, Espanya rebrà una mica més de

12.000 milions d'euros per a la seva execució en el període 2021-22.

QUANTS DINERS REBRÀ ESPANYA

Font de la imatge: Generalitat de Catalunya



El 70% de les transferències 

no reemborsables 

concedides pel MRR haurà 

de ser compromès per la 

Comissió Europea el 2021 i 

2022. 

QUANTS TEMPS ES DISPOSA PER A EXECUTAR-HO

2021 2022 2023 2024 2025 2026

70 % 30 % Periode en el que es poden acabar de materialitzar 
els projectes

El 30% restant es comprometrà enterament a la fi de 2023 i es podrà 

realitzar fins 2026. El Govern Espanyol vol concentrar l'esforç de 

mobilització dels més de 70.000 milions en transferències en els primers 

tres anys (2021-23), per maximitzar el seu impacte sobre la reconstrucció 

ràpida de l'economia. Posteriorment, se sol·licitaran els préstecs per 

complementar el finançament dels projectes en marxa

Els recursos de l'REACT-EU 

han de ser executats en dos 

anys (2021-22).

Els fons del Mecanisme per la Recuperació  i Resiliència (MRR) s'assignen 

en dos trams: 

• un 70% sobre indicadors econòmics anteriors a l'emergència sanitària

• i el restant 30% es decidirà en 2022 amb les dades que reflecteixin 

l'evolució econòmica entre 2020 i 2022.



El Mecanisme per la Recuperació  i Resiliència (MRR) 

té quatre objectius principals: 

1. Promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE; 

2. Enfortir la resiliència i la capacitat d'ajust dels Estats membres; 

3. Mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la 

COVID-19; 

4. i donar suport a les transicions ecològica i digital. 

QUINS SÓN ESL OBJECTIUS ECONOMICS I SOCIALS?

Font de la imatge: Generalitat de Catalunya

Per assolir aquests objectius, cada Estat membre ha de dissenyar un Pla Nacional de Recuperació i 

Resiliència que inclogui les reformes i els projectes d'inversió necessaris per assolir aquests objectius.

Tots ells van dirigits a restaurar el potencial de creixement de les economies de la Unió Europea, fomentar la 

creació d'ocupació després de la crisi i promoure el creixement sostenible.



EUROPEAN GREEN DEAL

Al juny de 2019, el Consell Europeu va 

instar a la Comissió Europea per a que 

es fes esforços per lluitar contra el canvi 

climàtic per avançar a favor d'una UE 

climàticament neutra, d'acord amb els 

compromisos adquirits per la UE en virtut 

de l'Acord de París.

L'11 de desembre de 2019, la Comissió 

Europea va presentar el paquet de 

mesures  sobre el Pacte Verd Europeu, 

com a la nova estratègia de creixement 

per a la UE. Per portar-ho a terme es 

planteja mobilitzar un mínim d'un bilió 

d'euros d'inversions sostenibles en la 

propera dècada. 

Aquesta inversió és el major percentatge de despesa pública de la història en l’acció pel clima i en favor de 

l'entorn amb càrrec del pressupost de la UE, amb el que es preveu atrauré finançament privat, en el que tindrà un 

paper clau el Banc Europeu d'Inversions.



EUROPEAN GREEN DEAL



to be confirmed

EUROPEAN GREEN DEAL



EUROPEAN GREEN DEAL

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6725


Frans Timmermans
Vicepresident Primer de la Comissió Europea
Vicepresident Executiu de la Comissió Europea per al Pacte Verd Europeu

Comissari de Millora Regulativa i Relacions Interinstitucionals

RENOVATION WAVE
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RENOVATION WAVE



RENOVATION WAVE



RENOVATION WAVE



DADES ENERGÈTIQUES A CATALUNYA

Qualificació d’eficiència energètica segons la normativa 
Les diferents normatives de construcció que s’han implantat a Catalunya han afectat positivament a la qualificació 
d’eficiència energètica dels nous edificis. 

 
 

 

 
86,39% 

 

 
Certificats A i B 

Certificats C i D 

Certificats E, F i G 
(anterior a CTE 2006) 

Certificats E 
(posterior a 2006) 

Nombre total de certificats 

 
Abans de 1981 

No existia cap normativa 

específica sobre l’envolupant 

tèrmica dels edificis 

NBE - CT -79 

La normativa ja exigeix 

transmitàncies tèrmiques 

als tancaments 

NRE - AT -87 

D’aplicació només a 

Catalunya, millora alguns 

aspectes de la normativa anterior 

CTE - 2006 

Exigeix l’ús de materials i 

tècniques per a l’estalvi energètic 

i sistemes solars 

CTE - 2013 

Exigeix un consum energètic 

sostenible amb una part procedent 

de fonts renovables 

80,48% 
633.041 

77,37% 
49,61% 

263.676 44,15% 
21,60% 61,08% 

18,65% 
12,95% 108.491 

62.153 
6,24% 

23,47% 

15,45% 

0,65% 0,87% 1,03% 

11.753 

abans de 
1981 

1981 
1989 

1989 
2007 

2007 
2014 

des de 
2014 



DADES ENERGÈTIQUES A CATALUNYA
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Evolució del consum d'energia final del sector domèstic (ktep) 

ZONA 

CLIMÀTICA
QUALIFICACIÓ

CONSUM MITJA 

ENERGIA PRIMARIA 

[kWh/m2·any]

CONSUM MITJA ENERGIA 

PRIMARIA HABITATGE 

[kWh/hab·any]

A 21,7 1.737,5

B 38,8 3.106,7

C 55,0 4.397,6

D 78,0 6.239,8

E 139,5 11.160,5

F 201,6 16.130,7

G 256,0 20.478,5

A 22,2 1.776,5

B 41,6 3.327,9

C 59,6 4.771,8

D 87,3 6.984,2

E 150,5 12.038,2

F 216,0 17.277,0

G 293,9 23.510,6

A 42,5 3.397,8

B 50,9 4.074,7

C 72,7 5.815,6

D 108,3 8.663,1

E 184,6 14.766,9

F 277,3 22.182,2

G 362,8 29.020,4

A 30,3 2.420,7

B 71,7 5.733,0

C 92,5 7.403,0

D 139,8 11.184,5

E 229,4 18.355,0

F 334,9 26.792,5

G 457,0 36.561,4

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

Font de les dades: ICAENElaborat pel CAATEEB amb dades de l’ICAEN
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Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència (PNRR) ?

Per rebre suport financer en el marc de 

l'MRR, els Estats membres de la Unió 

Europea han de preparar plans 

nacionals de Recuperació i Resiliència 

en què s'estableixi el programa 

d'inversions i reformes per als anys 

2021-23. 

Els plans inclouen paquets coherents 

de reformes i projectes d'inversió 

pública que, a més d'abordar les 

conseqüències econòmiques i socials 

de la pandèmia, contribueixen a les 

transicions verd i digital i potencia la 

creació d'ocupació. 

QUE SÓN ELS PNRR?



Els plans inclouen paquets 

coherents de reformes i 

projectes d'inversió pública.

A més d'abordar les 

conseqüències econòmiques i 

socials de la pandèmia, han 

de contribuir:

• Transició ecològica

• Transformació digital

• Cohesió social i territorial

• Igualtat de gènere

PLA NACIONAL DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA



Pacte per la 
ciència i la 
innovació

Agenda Urbana i 
rural

Infraestructura i 
ecosistema resilients

Transició 
energètica, justa i 

inclusiva

Una administració 
per al segle XXI

Modernització i 
digitalització de les 

empreses

Educació i 
coneixement

Nova economia i 
política de treball

Impuls a la 
industria, cultura i 

esport

Modernització del 
sistema fiscal.

Font de la imatge: Pla de recuperació, transformació i resiliència espanyol

1a fase (2021-2023)

PLA NACIONAL DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA



PLA NACIONAL DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA

6.820 Milions €

1.132 Milions €
16,16 % de la població



PLA DE REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANAPLA DE REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/202110003.pdfhttps://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/202110002.pdf

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/202110003.pdf
https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/202110002.pdf


PLA NACIONAL DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA

En este contexto, este real decreto articula y regula los siguientes programas de ayuda: 

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. 

2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación 

3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. 

4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. 

5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la 
redacción de proyectos de rehabilitación. 

6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios 
energéticamente eficientes

Real Decreto 853/2021 de 5 d’octubre



PLA NACIONAL DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA

Algunes de les mesures són:

S'introdueixen tres deduccions en l’IRPF:

• Deducció del 20% per actuacions que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en 

habitatge habitual

• Deducció del 40% per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o 

millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual.

• Deducció del 60% per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o 

millorin la qualificació aconseguint les lletres «A» o «B» en edificis residencials.

Real Decreto Llei 19/2021 de 5 d’octubre



Quina estructura està posant el Govern en marxa per gestionar els fons europeus?

Perquè l'execució dels fons veritablement compleixi els objectius que es persegueixen, la seva gestió ha de ser òptima. 
Una bona governança resulta, per tant, essencial. 

El Govern ja ha anunciat diversos elements de la mateixa:
• Es constituirà una Comissió Interministerial per al Fons de Recuperació, presidida pel president de Govern.
• Es crearà una Unitat de Seguiment de el Fons de Recuperació a la Presidència de Govern.
• Es reactivarà la Conferència Sectorial de Fons Europeus, amb les comunitats i ciutats autònomes, que liderarà la 
ministra d'Hisenda.
• Es reforçarà el diàleg social entre el Govern i els agents socials. Així mateix, s'activaran diversos fòrums o consells 
consultius d'alt nivell en els principals sectors implicats en el Pla, amb representants dels agents socials, el sector 
privat i la societat civil, com a espais de debat, assessorament i seguiment dels programes.
• S'incorporarà el Fons de Recuperació als treballs de les Conferències de Presidents. També les entitats locals 
participaran en el procés de governança.
• Així mateix, ja s'està treballant per detectar els colls d'ampolla administratius i reguladors existents i avaluar les 
necessitats addicionals de recursos per poder executar els fons de la forma més àgil que sigui possible.
• A més, es posaran en marxa mecanismes de control parlamentari diaris davant el Parlament, a través de la 
Comissió Mixta per a la UE, sobre execució i resultats de el Pla.

COM ES GESTIONARÀ EL PNRR?



Podran les comunitats autònomes gestionar els fons europeus i/o presentar projectes a el Pla Nacional de Recuperació i 
Resiliència? Podran fer-ho les entitats locals?

Perquè els fons transformin l'economia espanyola es requereix la implicació d'un ampli ventall d'actors.

Es vital que tots els nivells de l'Administració participin en la gestió dels fons. 

Per això, es planteja impulsar la cogobernança per a l'execució dels fons amb les comunitats autònomes, a través 
d'una conferència sectorial específica. Aquesta part es fonamental, tant pel seu coneixement de les necessitats 
d'inversió dels seus territoris, com en virtut de les competències que tenen en àmbits en què els fons es faran 
servir.

Les CCAA participaran activament en la gestió dels fons de l'MRR per diverses vies. 
Els Pressupostos Generals de l'Estat de cada any de reflectir en les partides pressupostàries dels ministeris les 
dotacions financeres de l'MRR en què es detallaran els programes, convocatòries, programes marc, convenis, etc. 
depenent dels diferents sectors. 
• A les àrees de competències de les comunitats autònomes aquestes signaran convenis amb els ministeris 

implicats per a la gestió i execució dels fons de l'MRR, que hauran d'atendre a les fites i objectius establerts en el 
Pla de Recuperació.

• Les entitats locals tindran també una participació activa tant en la proposta com en el desenvolupament dels 
projectes. Per a això s'articularan mecanismes de col·laboració per posar a la seva disposició, en l'àmbit de les 
seves pròpies competències, part dels fons europeus.

GESTIÓ DE LES COMUNITATS AUTONOMES



PROGRAMA DE SUBVENCIÓ

TIPUS COST DE LES OBRES

% DE REDUCCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA
ZONA CLIMÀTICA

A B C D E
1 % subvenció ≥% ≥% ≥% ≥% ≥%

2 % subvenció ≥% >% ≥% ≥% ≥%

3 % subvenció ≥% ≥% ≥% ≥% ≥%

4 % subvenció ≥% ≥% ≥% ≥% ≥%

5 Vulnerabilitat, Zones Rurals, etc... Àmbit i condicions específiques

Criteri: Major percentatge de subvenció a la intervenció de rehabilitació que major reducció del consum d’energia aconsegueixi

Situació actual Situació Final

1. Arribar al major nombre d’edificis. (Per això es possible 
que l’objectiu no ha de ser aconseguir el percentatge més 
alt de la subvenció ni el percentatge de reducció major 
“Cal pensar en fases (passaport de rehabilitació energètic, 
full de ruta fins al 2050)”)

2. Mobilitzar el sector de la petita i mitjana empresa en la 
totalitat del territori per a generar llocs de treball. (Millor 
moltes obres petites, que poques obres i de gran abast)



ERESE



CAMPANYA ÀREA METROPOLITANA



CONVENIS AJUNTAMENTS



LA REHABILITACIÓ EN UN CANVI D’ÈPOCA




