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LA SORTIDA DE LA CRISI

72.000 milions en tres anys
sentació. En un acte solemne a la 
Moncloa amb connexió telemàtica 
tant dels ministres com dels dife-
rents representants de la societat 
civil, el president del govern espa-
nyol va detallar els eixos del progra-
ma de recuperació, alineats amb els 
objectius europeus, que giraran en-
torn de la transformació ecològica 
i digital, la igualtat de gènere i la co-
hesió social i territorial. D’aquestes 
quatre potes, la de la transformació 
ecològica rebrà un 37% dels 72.000 
milions d’euros (el mínim que fixa 
Brussel·les), mentre que l’eix de la 
transició digital en rebrà un 33%. 
Entre totes dues tindran gairebé el 
70% dels 72.000 milions.  

La resta de diners es repartiran 
entre els programes destinats a la 
cohesió social o territorial, així com 
a la igualtat de gènere, que, a més, 
travessarà totes les polítiques, va 
assegurar l’executiu. Amb tot, el go-
vern espanyol té previst que aques-
ta primera injecció de capital per-
meti generar 800.000 llocs de tre-
ball fins al 2023. “El pla de recupe-
ració es basa en un principi 
innovador”, va assenyalar Sánchez, 
que va subratllar que preveu un 
“efecte multiplicador” que perme-
ti incrementar 2,5 punts percentu-
als el PIB cada any. 

Deu polítiques motores 
Hi haurà 10 prioritats o “polítiques 
motores” que guiaran el pla de re-
cuperació. Les polítiques que re-
bran més recursos seran les dirigi-
des a l’educació i la formació contí-
nua (18%), les de modernització de 
la indústria i el turisme (17%), el 
pacte per la ciència que buscarà 
impulsar la recerca del sistema na-
cional de salut (17%), les mesures 

Pedro Sánchez ahir en l’acte en què va abordar la “segona modernització” d’Espanya a 
partir dels fons europeus per fer front a la crisi del coronavirus. MONCLOA

El govern espanyol preveu crear 800.000 llocs de treball gràcies al fons de reconstrucció europeu
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Una part del govern espanyol l’ha 
volgut batejar com un “New Deal 
europeu”. És l’anomenat Pla de Re-
cuperació, Transformació i Resili-
ència de l’economia que el presi-
dent espanyol, Pedro Sánchez, va 
presentar ahir i que enviarà d’aquí-
dues setmanes a Brussel·les. Aquest 
pla recull les mesures que han de 
permetre el desenvolupament 
d’una “segona gran modernització”, 
en paraules de Sánchez, a través de 
l’execució d’una part dels fons euro-
peus antipandèmia. 

Abans que a Brussel·les s’hagi 
aclarit com i quan s’obrirà l’aixeta 
dels fons europeus andipandèmia, 
el govern espanyol va prometre ahir 
que els pròxims tres anys “mobilit-
zarà” 72.000 milions d’euros, dels 
140.000 milions que té assignats del 
fons comú pactat pels líders euro-
peus abans de vacances. D’aquests 
72.000 milions, el govern espanyol 
preveu avançar-ne 27.000 l’any que 
ve a través dels pressupostos gene-
rals de l’Estat. “Ens ha de permetre 
avançar els plans”, va apuntar Sán-
chez, amb l’objectiu de fons de per-
seguir una recuperació ràpida de 
l’economia. En aquest sentit, també 
va insistir en l’aprovació d’un reial 
decret per “eliminar els colls d’am-
polla” de les administracions. 

La xifra dels 72.000 milions no 
l’ha triada per casualitat, l’executiu 
espanyol. El paquet europeu de 
750.000 milions d’euros que amb 
prou feines es va pactar abans de va-
cances d’estiu a Brussel·les està 
compost a través de transferències 
directes (és a dir, subvencions euro-
pees) i de crèdits barats. La porció 
espanyola d’aquest macropastís és 
d’un total de 140.000 milions 
(72.700 en transferències i 66.300 
en préstecs). El que va fer Sánchez 
ahir, en una compareixença sense 
preguntes, és anunciar només la 
porció d’ajuts directes que li corres-
ponen sense parlar dels crèdits, que 
no descarta gastar més endavant, 
entre el 2024 i el 2026. Per això va 
afirmar que 59.000 milions prove-
nen del mecanisme de recuperació 
i 12.400 del conegut com a React-
EU, una nova branca dels tradicio-
nals fons de cohesió europeus. Amb 
totes aquestes xifres a la mà, Sán-
chez va anunciar un seguit de pro-
jectes i inversions que no va concre-
tar i que encara han d’aconseguir el 
vistiplau de Brussel·les.  

 “El món ha canviat i hem d’acce-
lerar la modernització del país si vo-
lem guanyar el futur”, va insistir el 
president espanyol durant la pre-
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Transició ecològica 
Des d’un inici, Brussel·les va exi-
gir que les anomenades “políti-
ques verdes” absorbissin gran 
part dels fons. El govern espa-
nyol vol prendre mesures per ar-
ribar a 250.000 cotxes elèctrics 
i als 100.000 punts de recàrrega 
a tot l’Estat els pròxims tres 
anys. “Volem que sigui una 
transformació a gran escala”, va 
defensar Sánchez. El pla també 
recull assolir un sistema 100% 
renovable l’any 2050, així com la 
rehabilitació de fins a 500.000 
habitatges per fer-los més soste-
nibles energèticament. La biodi-
versitat i el medi ambient també 
tindran un paper rellevant, i el 
pla recull una inversió de 2.000 
milions per a la gestió dels recur-
sos hídrics i les costes.

Transformació digital 
“La situació del covid-19 ha accele-
rat el desplegament de la digitalit-
zació a Espanya”, va apuntar Sán-
chez. En aquest sentit, algunes de 
les mesures avançades en matèria 
digital inclouen garantir la cober-
tura 5G al 75% del territori l’any 
2023, impulsar la formació digital 
de 150.000 treballadors públics i 
desplegar programes de digitalit-
zació per a 2,5 milions de petites i 
mitjanes empreses. De fet, la digi-
talització de les pimes significarà 
1.150 milions d’euros en tres anys. 
Totes les propostes en matèria de 
digitalització tindran com a full de 
ruta l’Agenda Digital 2025, que en-
globa un total de cinc sectors es-
tratègics com són la salut, l’auto-
moció, el turisme, el comerç i el 
sector agroalimentari. 

Cohesió social i igualtat 
En matèria social, el govern espa-
nyol impulsarà la rehabilitació i 
adaptació de les infraestructures 
residencials, que estima que tindrà 
un impacte en 75.000 persones i 
vol desplegar la teleassistència de 
manera que fins a 870.000 perso-
nes hi tinguin accés. A més, en ma-
tèria educativa Sánchez va preci-
sar que es preveu la creació de 
65.000 places d’educació infantil 
de 0 a 3 anys i 1.460 unitats noves 
d’acompanyament personal i fami-
liar a l’alumnat vulnerable. També 
es preveu dotar amb 250.000 dis-
positius amb connexió a internet 
llars de tot l’Estat, crear aules digi-
tals interactives a 19.000 centres 
educatius i reformar la formació 
professional amb 200.000 noves 
places els pròxims quatre anys.
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El protocol per demanar 
fons encara no existeix

moment de presentar el pla, ja va in-
dicar que té com a objectiu ajudar 
sobretot el sector privat i fomentar 
la col·laboració público-privada, en 
la línia habitual dels fons europeus 
ja existents abans del covid-19. 

Qui decidirà quins projectes reben 
fons i quants diners els toquen? 
La Generalitat ha creat un comitè 
assessor format per experts –els 
noms dels quals encara no es conei-
xen– que avaluarà cada projecte que 
rebi la Generalitat, tant els públics 
com els privats, per discernir si són 
viables i convenients.   

Quants diners destinarà la UE a la 
resposta a la pandèmia? 
El pla principal antipandèmia, ano-
menat Next Generation, és de 
750.000 milions d’euros, dels quals 
390.000 seran subvencions als es-
tats i els altres 360.000 seran prés-
tecs que els estats hauran de retor-
nar. La UE no ha concretat encara 
com es transferiran aquests fons, 
però sí que està clar que els estats 
seran els responsables de retornar 
els préstecs. 

Quin serà el calendari? 
Els governs europeus van pactar 
que el pla comenci a repartir fons el 
2021 i tenen fins a finals d’abril per 
enviar els primers projectes a Brus-
sel·les. Ara bé, per la seva banda, la 
Generalitat preveu que el comitè 
assessor ja comenci a avaluar pro-
jectes aquest mateix octubre i que 
en rebi fins al desembre d’aquest 
mateix any.e

El Govern està a l’espera de concrecions de Brussel·les

Poca concreció en l’àmbit europeu 
sobre les ajudes del pla de recupe-
ració antipandèmia. Fins ara la Unió 
Europea només ha presentat les lí-
nies mestres sobre on creu que s’han 
de destinar els diners, el mateix que 
han fet també tant la Generalitat 
com l’Estat, que estan a l’espera que 
la Comissió Europea informi amb 
més detall de com es canalitzaran els 
750.000 milions d’euros a l’econo-
mia real entre el 2021 i el 2026. 

La UE vol que els fons serveixin 
tant per ajudar les empreses afecta-
des per la pandèmia com per impul-
sar la renovació digital i la transfor-
mació ecològica de l’economia eu-
ropea. No obstant, no ha indicat en-
cara com es gastaran els fons ni, 
sobretot, quina administració els 
ha de gastar. 

La Generalitat està a l’espera de 
l’anunci de Brussel·les. “Ha de ser 
immediat tenir més concrecions”, 
diuen fonts del departament d’Eco-
nomia, però mentrestant el Govern 
no pot elaborar cap mecanisme per-
què les empreses puguin tenir accés 
a aquestes ajudes. Alguns detalls 
dels fons, però, ja es coneixen. 

Qui podrà accedir als fons euro-
peus de recuperació? 
El pla de recuperació de la Genera-
litat, amb un cost previst de 31.765 
milions d’euros, preveu que es fi-
nancin projectes tant públics com 
privats. La Comissió Europea, en el 
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Les administracions autonòmiques i el govern espanyol encara esperen que la Comissió 
Europea concreti com es canalitzaran els fons antipandèmia. LEON NEIL / GETTY 

contra la despoblació i l’agenda ur-
bana i rural (16%), i, finalment, la 
protecció de l’ecosistema i la tran-
sició energètica justa (12%). La res-
ta de polítiques motores es dirigi-
ran a desplegar polítiques d’ocupa-
ció, modernitzar les administraci-
ons públiques i potenciar l’esport 
i la cultura, així com un millor des-
plegament dels serveis d’atenció a 
les persones grans.  

Amb tot, les respostes al pla de 
reconstrucció no es van fer esperar 
i els sindicats ja hi van dir la seva 
ahir mateix. El secretari general de 
la UGT, Pepe Álvarez, va qualificar 
d’“insuficient” la proposta de cre-
ació de fins a 800.000 llocs de tre-
ball. Al seu torn, des de CCOO, tot 
i que abracen el pla, es queixaven de 
la falta de concreció.  

Sota la lupa europea 
Aquests grans eixos són també les 
grans consignes de Brussel·les. Pe-
rò la lletra petita és que tot plegat 
ha de ser avaluat pels funcionaris 
de la Comissió Europea i per la res-
ta de governs europeus, que podri-
en aturar l’aprovació de certs plans 
si no ho veuen clar. I hi ha condi-
cions que encara s’estan negociant, 
perquè són una de les espines de 
l’acord. D’entrada, aquesta setma-
na els ministres van acordar ressal-
tar que els fons europeus han 
d’anar lligats a les recomanacions 
macroeconòmiques i fiscals que 
venen des de Brussel·les, unes exi-
gències ara més flexibles però que 
sempre fan referències a la “soste-
nibilitat financera” i, fins i tot, del 
sistema de pensions. Espanya 
pressiona per alleugerir aquestes 
condicions, però ho té difícil da-
vant les posicions de països com 
Alemanya o els Països Baixos.  

Aquest gran esbós de reformes 
ha de ser presentat a partir del 15 
d’octubre a Brussel·les. La versió 
més optimista espera que els diners 
comencin a arribar “a finals de la 
primera meitat del 2021”, però en-
tre tots aquests anuncis Sánchez no 
en va fer esment.e

LES XIFRES 
CLAU DEL PLA 

227.000  
El govern espanyol vol 
utilitzar 27.000 M€ del 
fons l’any que ve del total 
de 72.000 milions que 
invertirà fins al 2023. 

800.000 
Les mesures del pla de 
reconstrucció preveuen 
crear fins a 800.000 llocs 
de treball els pròxims tres 
anys. 

26.640  
Les polítiques verdes 
absorbiran el 37% del 
primer repartiment del 
fons europeu, fins als 
26.640 milions d’euros.

250.000  
El govern adoptarà 
mesures per arribar a 
250.000 cotxes elèctrics 
en tres anys, cinc vegades 
els que hi ha ara.

23.760  
La transformació digital 
rebrà el 33% dels 72.000 
milions, és a dir, 23.760 
milions per desplegar 
mesures com l’Agenda 
Digital 2025. 

Cohesió territorial 
“Tots els territoris han de tenir 
les mateixes oportunitats”, va 
insistir Sánchez. El pla que l’Es-
tat presentarà a Europa també 
posa l’èmfasi en la lluita contra 
la despoblació i el desenvolupa-
ment de l’agricultura. Aquest 
objectiu s’engloba dins el bloc 
de mesures de l’agenda urbana 
i l’agricultura i rebrà un 16% 
dels 72.000 d’euros, és a dir, 
uns 11.500 milions. En aquest 
sentit, el rumb del govern espa-
nyol serà el de reforçar la con-
nectivitat i el de desenvolupar 
polítiques d’ocupació amb es-
pecial atenció en la població jo-
ve. En concret, el govern pretén 
impulsar un pla de modernitza-
ció del sector turístic en zones 
despoblades de l’Estat. 

Iniciativa  
Les empreses 
privades 
també podran 
presentar 
projectes per 
rebre fons 

Consell  
El Govern ha 
creat un 
comitè 
d’experts per 
avaluar els 
projectes

Els nous impostos digital i financer, més 
coneguts com a taxes Google i Tobin, ja estan 
a punt per entrar en vigor al gener, després 
que el Senat aprovés ahir els dos projectes de 

llei que segons la ministra d’Hisenda, María 
Jesús Montero, avancen cap a una fiscalitat 
del segle XXI. El ple va rebutjar els vetos que 
el PP i Vox van tornar a presentar als dos 

projectes de llei per considerar-los 
inoportuns en plena crisi. Com que la 
liquidació de l’impost és trimestral, la 
primera recaptació seria al març.

LLUM VERDA A 
LES TAXES 
GOOGLE I TOBIN


