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La Comissió Europea va aprovar al mes de juny de 2020 la creació d’un nou fons de recuperació 
anomenat “Next Generation EU” dotat amb 750.000 milions d’euros per fer front a la crisi 
econòmica i social provocada per la pandèmia del coronavirus. El fons vol garantir la 
recuperació sostenible, equitativa, inclusiva i justa de tots els Estats membre de la Unió 
Europea, transformant l’economia amb reformes estructurals. 

Els Estats han tingut, des del mes d’octubre de 2020  fins a l’abril de 2021, temps suficient per 
presentar projectes amb l’objectiu de ser finançats amb aquest fons. Els projectes s’hauran 
d’alinear amb els criteris de la Unió Europea pel que fa a la transformació digital i la transició 
ecològica de la nostra economia. 

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 6 d’octubre la creació d’un Comitè assessor 
Catalunya – Next Generation EU (CONEXT CAT-EU). Segons el mateix Govern, aquest és un 
òrgan col·legiat que té com a objectiu promoure i identificar projectes que optaran a 
aconseguir recursos del fons europeu de recuperació Next Generation. Els projectes se 
seleccionaran entre les propostes recollides en el Pla per a la reactivació econòmica i la 
protecció social presentat pel Govern el juliol passat i d’acord amb l'informe elaborat pel Grup 
de Treball Catalunya 2022, així com entre altres projectes que compleixin els criteris definits 
pel Comitè. 

Segons el Govern, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any 2020, el Comitè 
havia de realitzar una primera identificació i selecció dels projectes, i informar puntualment 
dels seus treballs a la CORECO (Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació 
econòmica i protecció social). 

El desembre de 2020 es va celebrar una sessió conjunta de les comissions d’Economia i 
Empresa i Coneixement per tal de tractar sobre el fons Next Generation EU i informar els 
Grups parlamentaris de la voluntat del Govern. Aquesta sessió es va dur a terme a iniciativa 
de diversos Grups de l’oposició que preteníem conèixer i participar d’una decisió que serà clau 
en el futur de Catalunya. 

Cinc mesos més tard, els grups parlamentaris no tenim coneixement sobre els projectes que 
el Govern de la Generalitat va presentar al bell mig de la campanya electoral del 14F.  

Tanmateix, la rellevància dels fons europeus pel que fa a la transformació de la nostra 
economia, des del vessant ecològic i digital, és tan rellevant que el Grup Parlamentari PSC-
Units ha expressat la seva voluntat de treballar conjuntament i cercar el màxim de suport per 
a un repte importantíssim per al nostre país. 
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És per tot això que proposem un Acord per als Fons Europeus Next Generation EU que haurà 
d’incloure: 

1. Una taula amb sindicats i patronals per treballar i fer seguiment dels projectes a 
finançar. 

2. Una taula de coordinació amb les administracions locals: Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), Diputacions i entitats municipalistes. 

3. Una revisió, actualització i aprofundiment de la proposta de projectes presentats pel 
Govern. 

4. Reunions de seguiment periòdiques amb la conselleria d’Economia, competent en la 
gestió dels fons. 

 


