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“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” 

ANTECEDENTS 

Dimecres, 7 d’octubre de 2020, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat 

el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, amb l’objectiu de permetre a 

Espanya, "créixer d’una nova manera, sobre uns pilars més robustos ".  

Aquest pla inspirat amb l’Agenda 2030, l’Agenda del Canvi i els ODS, mobilitzarà en els 

propers 3 anys (fins l’any 2023), el 50% dels recursos espanyols que provinguin de 

l’instrument NextGenerationEU, és a dir, 72.000 milions d’euros. Dels quals el 37% es 

destinaran a inversió verda i el 33% a la digitalització.  

Aquests 72.000 milions d’euros han de permetre generar un impacte addicional al PIB de més 

de 2,5 punts annuals i crear més de 800.000 llocs de treball, amb l’objectiu de renovar el teixit 

productiu, especialment amb el jovent.  

El Pla s’estructurarà al voltant de quatre transformacions:   

- la transició ecològica 

- la transformació digital 

- la igualtat de gènere 

- la cohesió social i territorial 

El Pla de recuperació per a Europa1 canalitzarà els recursos als estats membres a través del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència (59.000 milions d’euros que li pertocaran a Espanya) i 

del REACT-EU (12.400 milions d’euros), entre d’altres.  

El Govern espanyol ha decidit avançar en els propers Pressupostos Generals, 27.000 milions 

d’euros d’aquest Pla, per a permetre accelerar l’execució d’aquest, un cop s’aprovin els 

pressupostos.  

Aquest pla s’estructura en 10 polítiques tractores, que tindran incidència directa en aquells 

sectors productius amb major capacitat de transformació del teixit econòmic i social:  

- Agenda Urbana i rural, 16% dels recursos: lluita contra el despoblament i el 

desenvolupament de l’agricultura. Millora de l’habitabilitat d’entorns urbans, 

manteniment de la població i foment de l’ocupació.  

- Impuls a les infraestructures i els ecosistemes resilients, 12% dels recursos: a través 

dels projectes com el Pla de Conservació i Restauració d’Ecosistemes, o el Pla de 

Preservació d’Infraestructures Urbanes, Energètiques i de Transport, entre altres. 

- Transició energètica justa i inclusiva, 9% dels recursos: per a posicionar-nos 

estratègicament com a líders de la renovació energètica.  

                                                           
1
 Veure FITXA sobre el Pla de recuperació per a Europa 



 
 

FITXA – “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”    2 
 

- Administració per al segle XXI, 5% dels recursos: per a que l’administració actuï com a 

motor dels canvis tecnològics, entre ells la Modernització del Sistema de Justícia.  

- Modernització i digitalització del ecosistema empresarial, 17% dels recursos: per a 

donar suport al teixit empresarial i garantir la competitivitat industrial.  

- Pacte per la Ciència i la innovació i enfortiment del Sistema Nacional de Saltu, 17% 

dels recursos 

- Educació i coneixement, la formació contínua i el desenvolupament de les capacitats, 

18% dels recursos 

- Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació, 6% dels recursos: aquí s’inclou la 

cura de llarga duració a persones grans i dependents, l’enfortiment del Sistema 

Nacional de Dependència o la modernització de les polítiques actives d’ocupació.  

- Desenvolupament de la cultura i l’esport, 1,1% dels recursos 

- Modernització del sistema fiscal: incrementant la progressivitat i redistribució dels 

recursos per a aconseguir un creixement inclusiu i sostenible.  

Per tal de garantir una correcta execució d’aquests fons, es crearà una Comissió 

Interministerial presidida pel president del govern, i una Unitat de Seguiment del Fons de 

Recuperació ubicada en el propi gabinet de presidència del Govern.  

També s’instrumentalitzarà una col·laboració específica amb les CCAA i s’introduirà el Fons 

de Recuperació en els debats de les conferencies de presidents autonòmics. També es 

facilitarà una interlocució amb les empreses participants i es posaran en marxa mecanismes 

de rendició de comptes.  

Finalment, es promourà una reforma de les normes i lleis de l’Administració General de 

l’Estat en:  

1. Disseny d’una governança eficaç per als fons, enfortint les estructures administratives 

2. Reformes legals administratives necessàries per a la gestió dels fons 

3. Eliminació d’obstacles administratius i resolució d’aquells que estant encallats i 

desafavoreixen la contractació i execució de projectes degut a problemes burocràtics.  
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