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Europa 
"una Europa mes verda, mes digital i mes resilient" 
 

 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ AL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA 

 
El Consell Europeu celebrat gairebé fa un any (21 Juliol 2020) va acordar 
fer front al efectes sanitaris, socials i econòmics de la pandèmia provocada 
por la Covid_19 amb un mecanisme de gran impacte i condicions 
excepcionals , tant per la seva quantia (750.000 milions d’euros), com per 
els extraordinaris terminis d'execució. 
 
Aquest instrument, denominat Next Generation EU, comportarà una 
inversió per Espanya fins al finals del 2026 de 140.000 milions d'euros, 
dels quals gairebé la meitat s'injectaran en forma de transferències 
directes no retornables, mentre que la resta es canalitzaran en forma de 
préstecs. 
 
Els fons Next Generation-EU representen una oportunitat històrica per a 
les Illes Balears, no només per a recuperar-se dels efectes de la 
pandèmia, sinó per a definir un model econòmic i social més resilient, 
pensant, a més, en les generacions futures. 
 



 
 
Els objectius son clars: 
 
1.- Impulsar mesures que ajudin als estats membres a recuperar-se  
2.- Articular programes de reformes capaços de configurar una economia 
més resistent i competitiva, avançat cap a: 
 
 2.1.- Doble transició ecològica i digital 
 2.2.- Afavorir la diversificació productiva 
 2.3.- Impulsar la formació i ocupació de qualitat 
 2.4.- Fomentar la igualtat i la cohesió social i territorial 
 
3.- Accelerar la recuperació de la inversió i l'economia privada 
 
 
2.- ARQUITECTURA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA I PRIVADA EN EL 
MECANISME 

 
Cal recordar que per a garantir que l'ús dels fons europeus s'adapti 
plenament a les necessitats i reptes de cada territori, el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència s'articula a través de Plans Nacionals de 
Recuperació i Resiliència. 
 
Es a dir, la Unió Europea planteja uns objectius marc, però permet a cada 
un dels Estats membres la definició específica de l'ús dels Fons i 
l'articulació amb la resta d'administracions i amb el sector privat. La seva 
elaboració és responsabilitat dels Estats. 
 
 



En relació al paper de les comunitats autònomes, malgrat la voluntat de 
cogovernança expressada pel Govern d’Espanya, els plans de recuperació i 
resiliència no tenen un enfocament territorial ni, en conseqüència, una 
programació estratègica ni financera que integri aquesta visió territorial 
(és un "Pla de País"). Per això, no és possible conèixer a priori els recursos 
que correspondran a cada comunitat autònoma. 
 
 
 
 
 

Espanya 
 

                  
 
 
En el cas d'Espanya, el Govern d'Espanya va analitzar i negociar la 
utilització dels Fons amb les diferents autonomies dins del marc de la 
Conferència de Presidents que es va celebrar a La Rioja el passat estiu. 
 
El Govern d’Espanya va presentar el seu propi Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència el passat mes d’abril i s’espera que aquest 
mateix dimecres la presidenta de de la Comissió Europea, anunciï, durant 
la seva visita a Espanya, el resultat de l’avaluació duta a terme.  



 
El Pla, s’espera sigui aprovat per la Comissió Europea durant el mes de 
juny i posteriorment haurà de ser validat, a la reunió de l’ECOFIN, pels 
ministres de finances de la Unió Europea. 
 
El mecanisme estarà vigent fins a finals de l’any 2026, però el Govern 
d’Espanya ja va fer pública la seva intenció de pressupostar els 72.500 
milions de transferències no retornables durant els anys 2021, 2022 y 
2023, i de fet, ja ho ha reflectit a l’exercici pressupostari vigent amb la 
inclusió de 27.000 milions d’euros. 
 
La inversió extraordinària exigeix que els terminis i garanties en l’execució 
dels projectes i plans arribin de manera conjunta amb reformes 
normatives, tant estatals com autonòmiques, que permetin l’execució 
efectiva dels fons i sobretot la coordinació efectiva de tots el projectes 
que ho conformen. 
 
Espanya va aprovar el passat 30 de desembre de 2020 el RDL 36/2020 pel 
qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració 
Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 
 
3.- EIXOS D’ACCIÓ ESTRATÈGICA DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I 
RESILIÈNCIA DEFINITS PEL GOVERN D’ESPANYA 
 
 

Per a aconseguir complir els objectius generals fixats pel Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència presentat pel Govern d’Espanya se sustenta en quatre pilars: 
 

1.- Transició ecològica 
2.- Transformació digital 
3.- Cohesió social i territorial 
4.- Igualtat de gènere  

 
Aquestes línies directrius del Pla s’articulen al voltant de deu polítiques 
palanca i trenta components, que pretenen incidir directament en aquells 
sectors productius amb major capacitat de transformació del teixit 
econòmic i social. 
 



 
 
 
 
 

 



 

 
 
Els diferents components es concreten en 212 mesures, 110 
corresponents a inversions i 102 a reformes. 
 
 
4.- COM ES PODEN CANALITZAR ELS FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DEFINITS PEL GOVERN D’ESPANYA 

 
Els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència es canalitzaran 
a través de diferents instruments: 
 

a) Contractació pública estatal 
b) Convocatòries estatals, dirigides a: 

 .- Empreses privades 



 .- Universitats o centres de recerca 
 .- CCAA 
 .- Entitats locals 
 .- Col·laboració público-privada 

c) PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica) 

 .- Automoció 
 .- Agroalimentari 
 .- Salut 
 .- IA 
 .- Hidrogen 
 .- ... 

d) Conferències Sectorials. Assignació a CA a partir dels criteris 
definits per cada Conferència Sectorial a través de convenis 
bilaterals. Aquests fons alhora es vehicularan a partir de: 

 .- Contractació pública autonòmica (incloent les diferents 
fórmules de col·laboració público-privada) 
 .- Convocatòries d’ajudes autonòmiques 
 .- Convenis amb consells i ajuntaments 

 
 

5.- CONVOCATÒRIES OBERTES ACTUALMENT 

 
Les convocatòries actualment obertes són: 
 
- Ajudes per a equipament científico-tècnic 2021 (180.000.000 euros). 

Presentació de sol·licituds fins dia 6 de juliol de 2021. 
- Ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i 

investigació aplicades i transferència del coneixement en Formació 
Professional. (24.000.016 euros) Presentació de sol·licituds fins al 3 
d'agost de 2021. 

- Convocatòria per a les noves Infraestructures Científiques i Tècniques 
Singulars (ICTS) per finançar la construcció, desenvolupament, 
instrumentació, equipament i millora de les capacitats de les ICTS. 
(37.7764770 euros). Presentació de sol·licituds fins a 22/06/21 a les 
14.00h. 

- Convocatòria 2021 d'ajudes a nous projectes empresarials d'empreses 
innovadores (programa NEOTEC). (36.400.000 euros). Presentació de 
sol·licituds fins al 08/07/21. 



 
 
6.- FONS PRE ASSIGNATS FINS A LES ILLES BALEARS 

 
CONSELLERIA COMPONENT ACORD Aprovat/Acord de 

Conferència Sectorial 

Conselleria d’Afers 
Socials i Esports 

22. Plan de choque 
para la economía de 
los cuidados y 
refuerzo de las 
políticas de inclusión 

Plan de choque para 
la economía de los 
cuidados : plan de 
apoyo y cuidados de 
larga duración; plan 
de modernización de 
los servicios sociales; 
España país accesible 

17.866.936,52 € 

Conselleria de Medi 
Ambient i Territori 

04. Conservación y 
restauración de 
ecosistemas y su 
biodiversidad 

Correcció d'esteses 
elèctriques per evitar 
danys a l'avifauna 

864.863,82 € 

  05. Preservación del 
espacio litoral  y los 
recursos hídricos 

Sanejament i 
depuració en munic. 
de menys de 5000 hab 

755.465,00 € 

  12. Política industrial 
España 2030 

Suport a la 
implementació de la 
normativa de residus 

15.876.840,00 € 

Conselleria de 
Transició Energètica, 
Sectors Productius i 
Memòria Democràtica 

01.Plan de choque de 
movilidad sostenible, 
segura y conectada en 
entornos urbanos y 
metropolitanos 

Programas de 
incentivos destinados 
a promover la 
movilidad eléctrica; 
RD 266/2021 
concesión ayudas a 
CCAA para ejecutarlo 

9.875.856,00 € 

  02. Plan de 
rehabilitación de 
vivienda y 
regeneración urbana 

Desarrollo local 
sostenible dentro de 
las actuaciones para 
municipios menores 
de 5000 habitantes 

802.500,00 € 

    Rehabilitación 
energética de edificios 
(PREE) 

535.000,00 € 

  08. Infraestructura 
eléctricas, promoción 
de redes inteligentes y 
despliegue de 
flexibilidad y el 
almacenamiento 

Gestión territorial 
destinada a 
autoconsumo y 
almacenamiento en el 
servicio, industrial y 
residencial 

13.399.754,00 € 

Universitat de les Illes 
Balears 

21. Modernización y 
digitalización del 

Subvenciones a 
universidades públicas 

3.629.151,00 € 



sistema educativo, 
incluida la educación 
temprana de 0 a 3 
años 

para la recualificación 
del sistema 
universitario español: 
RD concesión 
subvencion + Orden 
de concesion 

Total     63.606.366,34 € 

 
 
Illes Balears 
 
7.- ESTRATÈGIA BALEAR DE PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ PER A L’ACCES 
AL FONS 

 
Es important ressenyar que el punt de partida de l’estratègia balear per a 
l’accés als fons europeus ha estat cercar sempre la fórmula del consens, i 
dins el marc del Pacte de Reactivació i Diversificació de les Illes Balears, 
signat pel Govern i els partits que el conformen, pels quatre consells 
insulars i la FELIB, amb els ajuntaments que representa, l’ajuntament de 
Palma, els partits de l’oposició, com som El Pi i Ciudadanos, i els agents 
econòmics i socials, tant les patronals CAEB i PIMEB com els sindicats UGT 
i CCOO. 
 
És important destacar que les bases del Pacte de Reactivació i 
Diversificació de les Illes Balears i les 131 mesures que el conformen han 
estat des del primer moment en general alineades amb els objectius del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència marcats des de la Unió Europea 
com amb les polítiques palanca incloses dins el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència presentat per el Govern d’Espanya. 
 
A més, el Govern de les Illes Balears, a la vista de la magnitud dels fons i de 
l’extraordinari esforç per a la seva execució en temps i forma, ha actuat 
des de el primer moment en les següents línies d’actuació: 
 
.- Des del Juliol de 2020, el Govern de les Illes Balears, va conformar un 
equip de coordinació per a recopilar tots els projectes susceptibles de ser 
candidats als fons europeus derivats del MRR o d’altres fons de 
finançament (REACT-UE, FEDER, FSE...) 
 



.- S’han recopilat des de Juliol de 2020 projectes impulsats des de les 
distintes conselleries, des dels consells insulars, des dels ajuntaments. 
 
.- Des del primer moment es va contactar amb els agents socials, 
econòmics i amb plataformes sectorials per tal de canalitzar també 
projectes i plantejaments tant d’empreses, com d’associacions sectorials i 
clústers. 
 
.- Des del mes d’agost de 2020, el Govern de les Illes Balears ha dut a 
terme una identificació i recopilació de iniciatives i projectes, tant de la 
pròpia administració autonòmica como de la resta d’administracions o 
d’iniciativa privada, comptant en aquests moments amb uns 600 projectes 
per valor de més de 5.000 milions d’euros. 
 
.- En aquests moments, el Govern està en procés de revisió i concreció 
d’aquells projectes que estan suficientment madurs, per tant, en 
disposició de resultar operatius i de tenir possibilitats, si s’alineen amb els 
objectius del Pla de recuperació per a Europa, d’accedir a l’oportunitat de 
finançament que s’obri, principalment, amb l’MRR. 
 
.- L’objectiu és identificar i impulsar aquells projectes que siguin tractors 
de la transformació del nostre model productiu, que el Govern, la resta 
d’institucions de Balears i els agents econòmics i socials comparteixen que 
és necessària per a garantir un futur de prosperitat per a la nostra 
societat. 
 
.- Això ens permetrà disposar d’un full de ruta per a facilitar la priorització 
dels projectes amb major potencial de tracció que encaixin en els eixos 
estratègics definits, els quals estaran bàsicament alineats al mateix temps 
amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència presentat pel Govern 
d’Espanya. 

 
 
8.- ESPAIS DE GOVERNANÇA 
 

Amb l’objectiu de ser capaços d’absorbir i executar l’important volum de 
fons que l’instrument Next Generation EU posa al nostre abast i fer-ho, a 
més, a través de projectes que, en la seva majoria, siguin tractors dels 
canvis desitjats per al nostre model econòmic i social, el Govern s’està 



dotant dels instruments de governança necessaris per a respondre al 
repte plantejat. 
 
En el mes de febrer es va crear la Conselleria de Fons Europeus, 
Universitat i Cultura, amb la finalitat d’adaptar les estructures 
governamentals a la importància que tindrà aquest assumpte en els 
propers anys i facilitar la coordinació política de les diferents iniciatives. 
Aquesta conselleria inclou la DG de Fons Europeus i també la nova Oficina 
de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques. 
 

La Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, té com 
objectiu fonamental ajudar al Govern a identificar i prioritzar els projectes 
estratègics susceptibles de rebre finançament de l’MRR o d’altres fons, a 
més de fer un seguiment actiu d’aquests per a aconseguir-ne l’execució 
dins el termini establert i en la forma escaient. 

 
D’altra banda, el Govern també està impulsant la creació d’altres òrgans 
de governança, com son: 
 

a) el Comitè Assessor (òrgan assessor), 
b) la Comissió Interdepartamental d’Inversions Estratègiques (òrgan 

de coordinació interna), que ja es va constituir i començar la seva 
feina el passat 04 de juny, 

c) la Comissió de Fons Europeus del Pacte de Reactivació (òrgan de 
participació), que es constitueix en aquesta sessió, i 

d) la Comissió Interinsular (coordinació amb els consells insulars i els 
municipis). 
 

Addicionalment, en desenvolupament del RDL 36/2020, el Govern també 
va aprovar el Decret llei 3/2021 de mesures extraordinàries i urgents per a 
executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons 
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en 
el qual es preveu l’agilitació de qüestions en matèria de contractació 
pública, subvencions, gestió pressupostària o gestió de personal. 
 
El Govern també habilitarà en els propers dies un portal web per a 
coordinar tota la informació relativa a les inversions estratègiques que es 
preveuen executar a la nostra Comunitat. A més de la seva vocació 
informativa i divulgativa sobre las prioritats estratègiques, els espais de 
governança o les oportunitats de finançament associades als fons NGEU i 



a altres fons, el portal esmentat també serà un punt d’entrada de 
iniciatives i projectes (a tall d’expressions d’interès) que ajudin al Govern a 
definir les necessitats sobre les quals s’hauran de centrar les prioritats. 
Alhora, també es pretén que funcioni com a portal de transparència en 
relació amb les inversions considerades estratègiques i la gestió dels fons, 
afavorint el seguiment de la seva execució i la rendició de comptes. 
 

 
 
 

9.- PRIORITATS ESTRATÈGIQUES I EIXOS D’ACTUACIÓ 
 

L’elaboració d’un Pla estratègic per part del Govern de les Illes Balears 
pretén definir un full de ruta que, a partir del consens sobre què volen ser 
les Illes Balears en l’horitzó 2030-2050, concreti les prioritats i els eixos 
d’actuació per a avançar cap el país que volem com a societat per a la 
propera generació. 
 
S’han pres com a referència els documents diagnòstics i programàtics ja 
existents (tant pre como post-pandèmia) i l’objectiu és concretar els eixos 
estratègics i els principals projectes que es pretén dur a terme, de manera 
que permet reconèixer, donar suport i desenvolupar les iniciatives que 
resultin estratègiques per a les Illes Balears. 
 



    

        
       

 
 
 
D’altra banda, el disposar ja d’un repositori de projectes i iniciatives, 
facilita aterrar els documents esmentats amb l’objectiu que prenguin en 
compte les propostes que en aquests moments sorgeixen del conjunt 
d’institucions, agents socials, entitats o empreses privades, de manera que 
els plantejaments estratègics se sustenten en iniciatives reals i concretes. 
 
A més, cal valorar també les possibilitats d’accés a finançament de les 
iniciatives plantejades, considerant la seva elegibilitat i encaix amb les 
polítiques palanca i els components del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència o, si s’escau, amb altres fonts de finançament, como el propi 
Marc pluriennal 2021-27. 
 
 
 
 



L’Oficina d’Inversions Estratègiques treballa des de la seva constitució en 
la redacció del Pla Estratègic que li encomana el DL 3/2021 i ho fa des 
d’una perspectiva i visió global de la situació pre i post pandèmia versus el 
teixit productiu i la qualitat de vida de les nostres illes. 
 
El plantejament del Pla parteix d’una triple vessant: 
 
1.- avançar decididament en la transformació del model econòmic i social 
de les Illes Balears per fer-lo més resilient (i diversificat i innovador), més 
sostenible (i equilibrat territorialment), més competitiu (i productiu i 
digital), i més inclusiu (i cohesionat). 
 
2.- garantir la prosperitat econòmica de les Illes Balears i el benestar de la 
seva ciutadania, sense deixar a ningú enrere i sense comprometre el futur 
de les noves generacions, amb un model productiu equilibrat basat en la 
societat del coneixement, capaç de posar en valor els avantatges 
competitius i de cooperar amb altres territoris en l’entorn de la Unió 
Europea i dels països de la Mediterrània. 
 
3.- potenciant els següents eixos d’actuació que es desenvoluparan amb 
detall a mesura que es vagin validant documents i incorporant iniciatives,  
a través dels espais de governança constituïts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E01  DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 
                      Una economia mes resilient i un model productiu mes 

diversificat i innovador. 

 

E02  SOSTENIBILITAT 
 Una transició ecològica cap a un model de creixement 

mes sostenible i equilibrat territorialment. 

 

E03 COMPETITIVITAT 
  Una economia mes digital, mes productiva i 

generadora de valor afegit. 

 

E04 COHESIÓ SOCIAL 
  Una transició justa i un creixement inclusiu que no 

deixi ningú enrere. 

 
 
 
El procés de detecció, definició i inventariat dels projectes propis del 
Govern de les Illes Balears, d’aquells que continuen aportant la resta 
d’institucions i agents socials i econòmics de les Illes Balears, així com els 
que es puguin canalitzar a partir de la participació a través del Pacte de 
Reactivació i Diversificació de les Illes Balears, permetran definir i 
presentar en les properes setmanes l’Estratègia de les Illes Balears per als 
propers anys, com a document inicial i obert que permeti posteriorment 
aprofundir en el procés de participació i reflexió estratègica. 
 
En tot cas, es fa constar l’existència d’una massa crítica de projectes que 
es troben alineats amb les polítiques impulsades des del Govern de les 
Illes Balears, alguns dels quals encaixen dins les polítiques palanca i els 
components del Pla de Recuperació, mentre que d’altres poden trobar 
encaix dins altres fons de finançament. 
 
En consonància amb l’objectiu europeu d’abordar reformes estructurals i 
a la vegada en línia amb la programació del Govern d’Espanya, els 
projectes emblemàtics que presentaran les Illes Balears, amb les 



aportacions dels diferents actors polítics, econòmics i socials, se 
constituiran al voltant de dues grans idees marc: 
 
1.- Projectes estratègics d’impacte transversal que suposin millores 
estructurals per a l’economia i la societat de les Illes Balears 
 
2.- Projectes que permetran accedir directament al trenta components 
específics que fins ara ha definit el Govern d’Espanya 
 
Tot això, amb la participació i inclusió de la iniciativa privada, les 
administracions i institucions públiques, la Universitat de les Illes Balears, 
els centres de coneixement i investigació, les patronals, els sindicats i 
representants sectorials.  
 
 
10.- PROPERES PASSES 

 
A l’espera de l’aprovació per part de la Comissió Europea del Pla presentat 
per el Govern d’Espanya, s’espera que els fons es puguin començar a 
canalitzar a partir del segon semestre. 
 
Una vegada que el Govern d’Espanya determini els detalls de la 
participació i els mecanismes concrets d’accés als diferents components, 
seran els òrgans de governança constituïts qui acabin de definir, més enllà 
dels eixos ja avançats, les principal línies d’actuació de l’Estratègia balear, 
incloent els projectes estratègics tractors.  
 
Les eines per a aquesta coordinació extraordinària es troben als òrgans de 
cogovernança però molt especialment en la Comissió de Seguiment del Pla 
de Reactivació i Diversificació de les Illes Balears. 
 
Els objectius a assolir bé ho valen: 
 

1. Definir l’estratègia balear per a reforçar la lluita contra la pandèmia 
2. Reactivar en el curt termini l’activitat econòmica i el mercat laboral 
3. Escometre les reformes estructurals adients 
4. Afrontant les exigències de sostenibilitat, competitivitat, cohesió i 

igualtat. 
 
 



 
Palma, 16 de juny de 2021 


