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Presentació 

A mitjans del mes de juny d’enguany es va constituir el Grup d'Experts per a la 

Reactivació de l'Economia Catalana (GEREC), iniciativa endegada pel Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i per PIMEC, amb l’objectiu de fer un seguiment continuat 

de la situació econòmica i fer propostes de política econòmica per a la reactivació. El 

Grup està integrat per les següents persones: 

➢ Elisabet Bach, consultora i membre de la Junta de Govern del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.  

➢ Alexandre Blasi, president de Mútua Intercomarcal. 

➢ Albert Carreras, director d’ESCI-UPF (Universitat Pompeu Fabra) i membre de la 

Comissió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

➢ Joan B. Casas, exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

➢ Conxita Cervera, Directora general de Vidremot i membre de la Junta Directiva 

de PIMEC. 

➢ Àngel Díaz, president d’Advanced Leisure Services. 

➢ Carme Garcia, sòcia de FJM Advocats, tresorera del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, membre del Comitè Executiu de PIMEC i Coordinadora del GEREC. 

➢ Àngel Hermosilla, gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC. 

➢ Ester Oliveras, professora i delegada del Rector per a la Sostenibilitat de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) i membre de la Junta de Govern del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. 

➢ Xavier Segura Mingorance, general manager de Festo Automation 

Spain/Portugal i membre de la Junta Directiva de PIMEC. 

➢ Xavier Segura Porta, soci del despatx Tracis, Projectes i Econòmics i Financers i  

responsable de l’Enquesta de Situació Econòmica del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya. 

Fins al moment el GEREC s’ha reunit en 5 sessions, en algunes de les quals també han 

participat experts externs, i s’han tractat temes variats. 

Amb la finalitat de participar en el debat social i polític actual, encaminat a la reactivació 

de la nostra economia i a la recuperació de la senda alcista dels nostres nivells de progrés 

i benestar, el GEREC es proposa fer públics documents que recullin el seu posicionament 

sobre temàtiques d’actualitat diverses. El primer d’aquests documents està dedicat als 

Fons de Rescat de la Unió Europea. 
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Fons comunitaris de Recuperació i Resiliència 

El dia 21 de juliol d’enguany el Consell Europeu reunit a Brussel·les va acordar el Marc 

Financer Pluriennal (MFP) 2021-2027, eina tradicional que defineix les polítiques 

pressupostàries comunitàries des del 1988, juntament amb mesures extraordinàries de 

recuperació per fer front als efectes de la crisi econòmica provocada per la pandèmia de 

la Covid-19, conegudes amb el nom de “Next Generation EU (NGEU)”. El Marc Financer 

Pluriennal 2021-2027 contempla uns recursos totals d’1.074.300 milions d’euros (a 

preus de 2018) a distribuir al llarg del període, mentre que els fons del NGEU són de 

750.000 milions d’euros (a preus de 2018), que s’obtindran via emprèstits en els mercats 

de capitals.  

El MFP s’estén per set anys i s’estructura en 7 rúbriques, que són: Mercat únic, 

innovació i economia digital; Cohesió, resiliència i valors; Recursos naturals i medi 

ambient; Migració i gestió de les fronteres; Seguretat i defensa; Veïnatge i resta del món; 

i, Administració pública europea. Les rúbriques amb majors recursos són Cohesió, 

resiliència i valors (35,2% del total) -sobretot cohesió econòmica, social i territorial-, 

Recursos naturals i medi ambient (33,2%), i Mercat únic, innovació i economia digital 

(12,4%). 

Els fons de recuperació NGEU es distribueixen en ajuts directes o subvencions, uns 

390.000 milions d’euros, i en préstecs, els restants 360.000 milions d’euros. El 

reemborsament es programa fins al 31 de desembre de 2058. El 70% dels recursos es 

repartirà segons països en el període 2021-2022 amb els criteris de població, renda per 

càpita i taxa d’atur 2015-2019, mentre que el 30% restant es distribuirà el 2023 amb les 

directrius de població, la renda per càpita i pèrdua de PIB real 2020-2021. El 89,7% dels 

fons correspon al programa “Mecanisme de Recuperació i Resiliència”, seguit a distància 

del REACT-EU, Fons de Transició Justa i altres (6,3%, 1,3% i 2,7%, respectivament). El 

volum màxim dels préstecs per a cada estat membre no podrà superar, per regla 

general, el 6,8% de la seva renda nacional bruta (RNB).  

Cada estat membre haurà d’elaborar plans de recuperació i resiliència que exposin les 

reformes i les inversions per al període 2021-2023, que siguin coherents amb les 

recomanacions específiques per a cada país, d’acord amb les especificacions del Semestre 

Europeu, el reforçament del potencial de creixement, la creació d’ocupació i la resiliència 

econòmica i social del país, sent condició indispensable la contribució efectiva a les 

transicions ecològica i digital. La Comissió avaluarà aquests plans en un termini de 2 

mesos a partir de la seva presentació. 
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Fons europeus: una gran oportunitat per a Espanya i Catalunya si es 
gestionen amb criteris de transparència, agilitat, eficiència i objectivitat 
 

A Espanya s’estima que li corresponen 140.000 milions d’euros del NGEU, dels quals 

uns 72.700 milions d’euros serien en ajuts directes i els restants 67.300 milions d’euros 

en préstecs. El pròxim 15 d’octubre s’obre el termini perquè els diversos països 

presentin els seus plans de recuperació i resiliència a la Comissió Europea, plans que han 

de contemplar les prioritats i els objectius específics, els terminis d’implementació i els 

pressupostos econòmics. Val a dir que els recursos estaran condicionats a reformes 

estructurals que supervisaran personal tècnic comunitari, i el Consell Europeu aprovarà 

els plans de reforma de cada país per majoria qualificada. Els documents finals es poden 

enviar a la Comissió Europea fins al 30 d’abril de 2021 i a partir del mes de juny de 

2021 començaran a lliurar-se els recursos.  

Des del passat mes de juliol s’han anat creant moltes expectatives al voltant d’aquests 

fons per a la recuperació i resiliència, que han estat alimentades per la gairebé nul·la 

informació per part de les autoritats públiques. Això, juntament amb el desconeixement 

que existeix sobretot el que fa referència a aquests fons, la manca de debat real i el risc 

d’un calendari estret i d’uns terminis reduïts que s’apropen dia a dia, ens situa en un 

moment crític en què s’estan encenent els senyals d’alarma i que exigeix una crida 

d’atenció des de la serenor i el sentit comú. Això és el que pretén fer el GEREC amb 

aquest document, sent conscient que es tracta d’un repte històric davant la societat i la 

difícil conjuntura actual, però també davant de la resta de socis de la Unió Europea. S’ha 

de tenir present que aquests fons representen una gran oportunitat per a la reactivació 

econòmica. Una oportunitat, però, que només es farà efectiva si els recursos s’aprofiten 

de forma integral, si des de l’estat central es distribueixen sota criteris de transparència, 

agilitat, eficiència i objectivitat i, sí, des de Catalunya, som capaços de bastir projectes 

solvents i ajustats a les condicions requerides per la Comissió Europea. Cal que en 

aquesta ocasió Espanya i Catalunya no tornin a perdre una nova oportunitat per 

transformar el seu model econòmic. 
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- Prioritat urgent per a l’agenda política: necessitat d’estratègia 

Els fons europeus per a la reactivació econòmica haurien de ser una de les prioritats de 

les agendes polítiques de tots els governs, els grups polítics i la iniciativa privada. 

Aquests haurien d’animar de manera urgent debats seriosos i rigorosos al respecte, 

encaminats a la definició d’una veritable estratègia comuna, consensuada, objectiva i 

transversal. Aquesta tasca hauria d’estar liderada pel govern estatal i compartida pels 

governs de les diferents comunitats autònomes, i hauria de contemplar des de la 

finalitat fins a la mateixa gestió dels recursos. No es pot obviar que la política econòmica 

dels pròxims anys estarà vinculada, en el seu espectre ampli, a aquests fons. 

El GEREC vol mostrar la seva preocupació per la manca de debat i d’estratègia sobre 

què, com i qui pel que fa a aquests fons, i crida  les institucions públiques i privades de 

tota mena a participar en el disseny d’aquestes línies bàsiques que serviran per 

presentar projectes de cara a captar fons. Més específicament, cal establir un ordre de 

prioritats i definir clarament les línies per als diversos sectors d’activitat, sobre la base 

que els projectes han de tenir uns objectius concrets, realistes i útils. El GEREC insta les 

administracions públiques a distribuir i aplicar aquests ajuts amb seny, per garantir la 

veritable millora de l’economia davant la crisi econòmica derivada de la Covid-19. S’ha 

d’evitar malbaratar recursos, per la pèrdua que suposaria l’oportunitat de millora i la 

mala imatge que això donaria de cara a la resta de membres de la Unió Europea. Val a 

dir que Espanya ha mostrat recentment una baixa execució d’ús dels fons europeus, i en 

alguns casos una utilització inadequada.  

Finalment, el GEREC crida l’atenció sobre l’ajustat temps de què es disposa per 

preparar els projectes d’acord amb els terminis establerts (des de mitjans d’octubre 

2020 fins a finals d’abril 2021). No es pot perdre el temps per què en tenim poc i la tasca 

és complexa. 

- Major transparència i més informació 

El GEREC considera que és fonamental que s’aclareixi al més aviat possible el 

repartiment dels fons que rebrà Espanya, amb tota la  transparència possible perquè 

siguin els millors projectes els que rebin els fons. Cal que les autoritats públiques 

informin plenament sobre metodologies, esquemes i procediments a empreses i 

entitats interessades en presentar projectes. La transparència es garanteix amb uns 

criteris de distribució i assignació de fons clars i objectius, i coneguts per tothom 

(capacitat industrial, quota d’exportacions, PIB, població...). No es pot oblidar que això 
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és cabdal per a l’aprofitament òptim dels fons i de cara a la resta de membres de la Unió 

Europea. 

Per tal de dotar de transparència la iniciativa, el GEREC proposa crear un sistema 

d’indicadors que mesurin l’eficiència i l’eficàcia d’ús dels fons europeus aplicats per 

les administracions públiques i per les empreses, és a dir que permeti analitzar com 

repercuteixen els recursos comunitaris i com és la gestió d’aquests. Cal que aquest 

sistema es faci públic al més aviat possible, així com l’entitat encarregada i el 

procediment a utilitzar. 

- Total transversalitat: per a tot el teixit empresarial, tot evitant que es 

focalitzin en grans empreses o en determinats àmbits o col·lectius de la 

societat i el territori 

Els fons per a la reactivació han de servir per revifar  i transformar tot el teixit productiu, 

conformat molt majoritàriament per pimes i persones autònomes. Per aquest motiu, cal 

que aquests ajuts s’inverteixin clarament per garantir la millora de l’economia, tot tenint 

en compte les necessitats i les circumstàncies específiques de cada sector i de cada 

empresa, amb independència de la seva grandària. En aquest sentit, el GEREC demana 

garantir la total transversalitat dels fons per tal que arribin al conjunt del teixit 

empresarial i evitar que es focalitzin exclusivament o majoritàriament en grans 

estructures empresarials o en determinats àmbits o col·lectius de la societat i del 

territori. No obstant això, cal tenir present que la transversalitat no ens pot fer perdre 

l’estratègia general. En aquesta línia, és important un sistema independent d’avaluació 

i selecció de projectes, amb la preeminència de la concurrència competitiva. Malgrat 

tot, la importància d’aquesta iniciativa de rescat ens obliga a estar molt pendents dels 

instruments de transparència i objectivitat per evitar ingerències i pressions que poden 

malmetre el bon curs i finalitat dels fons. 

- Paper actiu de Catalunya 

Catalunya ha de ser un agent actiu en l’estructuració, definició i seguiment de tota 

l’actuació al voltant dels fons per a la reactivació econòmica com a eix central per 

potenciar la seva competitivitat actual. Ha de participar amb total transparència en el 

repartiment dels fons, focalitzant els projectes en uns determinats sectors prioritaris 

que siguin potents a Catalunya i que impulsin la sostenibilitat, la digitalització i la 

resiliència. A títol d’exemple les indústries de la salut i les ciències de la vida, “l’economia 

del visitant”, la construcció, l’automoció i la mobilitat sostenible, els sistemes industrials 
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i la indústria 4.0, les indústries culturals i basades en l’experiència, el comerç, o 

l’agroalimentari, entre d’altres.  

A més, a través dels seus representants polítics, públics, institucionals, i, també, de 

l’àmbit privat s’han de proposar projectes, exigir informació i recursos, influir en les 

decisions, i treballar pel conjunt de l’economia. Convindria que els projectes que es 

presentin des de Catalunya contemplin diferents horitzons temporals, que siguin 

compatibles amb l’estratègia de mitjà i llarg termini. Es tracta de tenir una cartera de 

projectes equilibrada entre risc, seguretat, oportunitat i retorn. 

Per construir projectes d’envergadura i assolir una escala apropiada per competir en 

l’àmbit internacional, és molt recomanable la col·laboració entre empreses (pimes, 

start-ups...), ja sigui de forma temporal o bé permanent, i mitjançant les diverses 

fórmules existents i innovadores. Això permetria assolir reptes transversals de 

sostenibilitat, digitalització i resiliència que possibilitin la consolidació de referents 

mundials amb seu a Catalunya. 

Tot l’anterior s’ha de complementar amb una acció de sensibilització general a la 

societat, per tal de conscienciar de la importància d’aconseguir l’èxit de la iniciativa. Per 

això, el GEREC fa una crida a les diferents institucions, corporacions, entitats, empreses  

i organitzacions catalanes, tant públiques com privades, a participar activament per la 

concreció i execució d’aquesta acció.  


