Els Fons Next Generation a Catalunya
Àmbit del Tercer Sector
Juny 2022

1.
Context

1. Context
1.1. MRR i REACT
El Pla NEXT GENERATION EU neix per a fer front als reptes plantejats per la pandèmia de la COVID-19 i construir
l'Europa de la nova generació.
MRR

REACT EU

Mecanisme de finançament creat per construir els fonaments socials i
econòmics de l'Europa de les properes generacions, en els àmbits de la
sostenibilitat, la digitalització i la reindustrialització

Iniciativa per a promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la
Unió Europea per reactivar l'economia després de l'impacte de la pandèmia
provocada per la COVID-19.
Fons per reactivar l’economia després de l’impacte de la pandèmia de la
Covid-19
Programes d’ocupació

Transició Ecològica
•

Descarbonització

•

Eficiència
energètica

Digitalització

•

•

Economia Circular

•

Mobilitat sostenible

•

Crear un únic mercat europeu de dades

•

•

De la granja a la
taula

•

Promoure el desenvolupament de la IA

•

Reindustrialització

Salut
•

Expedients de Regulació
d’Ocupació
Ajudes a empreses afectades per la
pandèmia
Ajudes a la contractació de gent
jove

•
•
•

Adquisició d’equipament sanitari i
medicaments
Construcció i adaptació d'infraestructures
sanitàries per a fer front a la pandèmia
Contractació del personal sanitari necessari
Adquisició de proves diagnòstiques de la
Covid-19

Serveis Socials
•

•

Ciberseguretat

•

Sistemes d’hidrogen

•

IoT (Internet of Things)

•

Reducció del CO2

•
•

•

Salut intel·ligent

•

Vehicles autònoms

•

Economia social i ajuda a persones en risc i
discapacitada
Construcció i ampliació de nous centres educatius
Remodelació i construcció de noves
infraestructures necessàries pel territori
Dotació dels mitjans necessaris a les residències
de gent gran
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1. Context
1.2. Pressupost
El Pla NEXT GENERATION EU està dotat amb un pressupost de 750.000 M€, que complementa el Marc Financer
Pluriennal 2021-2027.
21%
REACT EU

47.500 M€

6% 4%

Marc
Financer
Pluriennal
(MFP)
1.074.000 M€

FONS DE
RECUPERACIÓ
59%

1.824.000 M€

41%

NEXT
GENERATION EU
(NGEU)
750.000 M€

90%

79%

REACT
ESPANYA

REACT EU
47.500 M€

12.436 M€

Altres
programes pan
europeus

Préstecs
70.472 M€
(49,7%)

30.000 M€
83%
MRR: Mecanisme
de Recuperació i
Resiliència

17%

MRR EU
672.500 M€

MRR ESPANYA
140.000 M€

672.500 M€
Subvencions
69.528 M€
(50,3%)

Font: Ministerio de Economía y Hacienda (https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/FondosEuropeos/Fondos-relacionados-COVID/Next-Generation.aspx)

4

1. Context
1.3. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència va néixer l’octubre de 2020 amb 4 eixos i 10 palanques i ha
evolucionat a 30 components amb una dotació inicial, en forma de subvencions, de 69.528 M€.
10 Palanques

30 Components
1. Pla de xoc de
mobilitat sostenible,
segura i connectada a
entorns urbans i
metropolitans
2. Pla de rehabilitació
d'habitatge i
regeneració urbana
3. Transformació
ambiental i digital del
sistema
agroalimentari i
pesquer

4. Conservació i
restauració
d'ecosistemes i
biodiversitat
5. Preservació de
l’espai litoral i els
recursos hídrics
6. Mobilitat
sostenible, segura
i connectada

7. Desplegament i
integració
d'energies
renovables
8. Infraestructures
elèctriques,
promoció de xarxes
intel·ligents i
desplegament de la
flexibilitat i
l'emmagatzematge
9. Full de ruta de
l'hidrogen
renovable i la seva
integració sectorial
10. Estratègia de
Transició Justa

11.
Modernitzac
ió de les
administraci
ons
públiques

12. Política
Industrial Espanya
2030
13. Impuls a la
PIME
14. Pla de
modernització i
competitivitat del
sector turístic
15. Connectivitat
Digital, impuls de
la ciberseguretat i
desplegament del
5G

16. Estratègia
Nacional
d’intel·ligència
Artificial
17. Reforma
institucional i
enfortiment de les
capacitats del
sistema nacional
de ciència,
tecnologia i
innovació
18. Renovació i
ampliació de les
capacitats del
Sistema Nacional
de Salut

19. Pla Nacional
de Competències
Digitals (digital
skills)
20. Pla estratègic
d'impuls de la
formació
professional
21. Modernització i
digitalització del
sistema educatiu,
inclosa l'educació
primerenca de 0 a
3 anys

22. Pla de xoc
per a
l'economia de
les cures i el
reforçament de
les polítiques
d'inclusió
23. Noves
polítiques
públiques per a
un mercat de
treball dinàmic,
resilient i
inclusiu

24. Revaloració
de la indústria
cultural
25. Espanya hub
audiovisual
d'Europa (Spain
AVS Hub)
26. Pla de foment
del sector de
l'esport

27. Mesures i
actuacions de
prevenció i lluita
contra el frau
fiscal
28. Adaptació del
sistema impositiu
a la realitat del
segle XXI
29. Millora de
l'eficàcia de la
despesa pública
30. Sostenibilitat
a llarg termini del
sistema públic de
pensions en el
marc del Pacte
de Toledo
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1. Context
FASE DECISORA

1.4. Governança del PRTR
Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència: MRR
Govern de l’Estat
Ministeris

Transferències directes

FASE EXECUTIVA

Ens locals
Pressupost
Ens Locals

Transferències corrents i de
capital (conferències sectorials)

Generalitat

Pressupost
Generalitat de Catalunya

Consell de
Ministres

Ministeris

PGE

Convocatòria d’ajuts i
subvencions

Convocatòria d’ajuts i
subvencions

Convocatòria d’ajuts i
subvencions

Licitacions

Licitacions

Licitacions

TEIXIT ECONÒMIC I SOCIAL / CIUTADANIA
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2.
Next Generation a
Catalunya

2. Next Generation a Catalunya
2.1. Distribució dels fons MRR i REACT-EU

REACT EU
47.500 M€

CA (21-22)
10.000 M€

Catalunya

Ministeri Sanitat
2.436 M€

CA
1.421 M€

1.706 M€

REACT
ESPANYA
12.436 M€

17%

Catalunya
241 M€

8,5%

MRR EU
672.500 M€

MRR
ESPANYA
140.000 M€
70.000M€ en
transferències i
70.000M€ en crèdits

2021*
24.198 M€

14%

2022**
25.033 M€
2023**
19.109 M€

(*) Finalment, per l’any 2021, el Govern Espanyol ha autoritzat 22.128 M€
(**) Imports que figuren en el Programa d’Estabilitat

CA
10.482 M€

2024-2026**
2.727 M€

Generalitat
1.491,9 M€

Catalunya

Concessions directes

1.900,4 M€

122,4 M€
Convocatòries

Beneficiaris de Catalunya

estatals

286,1 M€

1.662 M€
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2. Next Generation a Catalunya
2.2. Distribució dels fons MRR a la Generalitat
Durant el 2021 la Generalitat de Catalunya ha rebut 1.491,9 M€ dels fons MRR via conferències sectorials
Distribució per departament dels fons MRR repartits via
conferències sectorials (2021)
PRE REU
SLT
4%

EMT

3%
4%

21%

9%
ECO

ACC

5%

EDU 15%
20%
DSO
15%
VPD
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2. Next Generation a Catalunya
2.3. Estat de situació del MRR a Catalunya 2021

Assignacions 2021

Import assignat

Generalitat de Catalunya

1.491,9 M€

Resta d’entitats i ens locals de
Catalunya

122,4 M€

Resolucions de convocatòries

286,1 M€

TOTAL CATALUNYA

1.900,4 M€
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2. Next Generation a Catalunya
2.4. Estat de situació del MRR a Catalunya 2022

Assignacions 2022

Import assignat

Generalitat de Catalunya

670,3 M€

Resta d’entitats i ens locals de
Catalunya

50,4 M€

Resolucions de convocatòries

250,3 M€

TOTAL CATALUNYA

971,0 M€
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2. Next Generation a Catalunya
2.5. Convocatòries ministerials
El Govern central duu a terme les seves pròpies convocatòries del programa MRR independentment de les que publiquen
les Comunitats Autònomes.
Distribució d’imports (€) per òrgan convocant:
•

119 convocatòries (subvencions)

•

11.590 M€

•

2 convocatòries (préstecs)

•

64 M€

•

1 convocatòria (fons de capital de risc)

•

2.000 M€
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2. Next Generation a Catalunya
2.6. Convocatòries de la Generalitat
Convocatòries de subvencions de la Generalitat de Catalunya:
Distribució d’imports (€) per òrgan convocant:

•

10 convocatòries REACT-EU
(subvencions)

•

398,3 M€

•

23 convocatòries MRR
(subvencions)

•

411,3 M€
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3.
Next Generation per
a l’àmbit del Tercer
Sector

3. Next Generation per l’àmbit del Tercer Sector
3.1. Palanques i Components del PRTR
10 Polítiques palanca
Política 8:
Nova economia de les cures i polítiques
d'ocupació

30 Components
Component 22:
Pla de xoc per a l'economia de les cures i el
reforçament de les polítiques d'inclusió
Component 23:
Noves polítiques públiques per a un mercat de treball
dinàmic, resilient i inclusiu

També poden haver-hi actuacions que s'engloben dins dels components següents:
 Component 11: Modernització de les administracions públiques
 Component 17: Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència i innovació
 Component 20: Pla estratègic d'impuls de la formació professional
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.1.1 Detall dels Components 22 i 23

Component 22:
Pla de xoc per a l'economia de les cures i
el reforçament de les polítiques d'inclusió

Component 23:
Noves polítiques públiques per a un
mercat de treball dinàmic, resilient i
inclusiu

C22. I1.

Pla de suports i cures de llarga durada: desinstitucionalització, equipaments i tecnologia

C22. I2.

Pla de Modernització dels Serveis Socials: Transformació tecnològica, innovació, formació
i reforçament de l'atenció a la infància

C22. I3.

Pla Espanya País Accessible

C22. I4.

Pla Espanya et protegeix contra la violència masclista

C22. I5.

Increment de la capacitat i l'eficiència del sistema d'acollida de sol·licitants d'asil

C23. I1.
C23. I2.
C23. I3.
C23. I4.
C23. I5.
C23. I6.
C23. I7.

Ocupació Jove
Ocupació Dona
Noves competències per a la transformació digital, verda i productiva
Projectes territorials
Polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació
Pla integral d'impuls a l'economia social
Polítiques d'inclusió social a l'Ingrés Mínim Vital
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.2. PERTE
Els PERTE són projectes estratègics:
amb gran capacitat d’arrossegament per al
creixement econòmic i la competitivitat de
l’economia,
amb un elevat component de col·laboració
público privada i transversals a les diferents
administracions,
pensats com a un mecanisme d’impuls i
coordinació de projectes molt prioritaris i
especialment complexos on hi hagi una
fallada de mercat, externalitats importants o
una insuficient iniciativa o capacitat d’inversió
pel sector privat,
identificats i aprovats pel Consell de Ministres

1

Desenvolupament del
vehicle elèctric i connectat

2

Estat: Aprovat

4

Aeroespacial

Cadena agroalimentària
intel·ligent i sostenible

Estat: Aprovat

10

Digitalització del
cicle de l'aigua

Estat: Aprovat

3

5

Energies renovables,
hidrogen renovable i
emmagatzematge

6

Estat: Aprovat

8

Economia circular

Estat: Aprovat

11

Salut d’avantguarda

Estat: Aprovat

Estat: Aprovat

Estat: Aprovat

7

Nova economia de la
llengua

Economia social de les
cures

Estat: Aprovat

9

Diversificació i
transformació sostenible
al sector naval

Estat: Aprovat

Semiconductors

Estat: Aprovat
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.2.1. PERTE Economia social de les cures
Pretén potenciar i consolidar les aliances entre els
centres de recerca, organitzacions, cooperatives i
entitats de tot el país que treballen en l'Economia
Social. Centrant-se en valors com el respecte al
medi ambient, la cohesió social i la igualtat de
gènere busca impulsar l'impacte d'aquest model
econòmic en la transició que promou el Pla de
Recuperació.

ESTAT: Aprovat

El PERTE s'articula al voltant de tres objectius:

Impuls i
desenvolupament
de l'economia
social espanyola i
el seu potencial
transformador.

Desenvolupament i
impuls d'uns
serveis avançats a
l'àmbit de les
cures, accessibles
i centrats en les
persones.

Crear un "Hub de
Vanguardia"
referent a
Economia Social al
servei de la
transferència i
intercanvi de
coneixements amb
les entitats
d'economia social.

800 M€
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.3. Convocatòries estatals
6 convocatòries estatals

1 Pròxima
obertura
120 M€

4 Obertes
423 M€

1 Tancada
110 M€
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.3.1. Detall de les convocatòries estatals
Convocatòries
Estat

PRTR

Inici del
termini

Fi del
termini

Òrgan convocant

Nom

Import

Oberta

C23

16/05/2022

31/08/2022

Ministeri de Treball i Economia
Social

120 M€

Oberta

C23

01/01/2022

31/12/2022

Ministeri de Treball i Economia
Social

Oberta

C23

23/12/2021

31/07/2023

Ministeri de Treball i Economia
Social

Oberta

C23

25/12/2021

07/11/2023

Ministeri de Treball i Economia
Social

Pròxima
obertura

C23

13/06/2022

22/07/2022

Ministeri de Treball i Economia
Social

Tancat

C22

08/11/2021

17/11/2021

Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030

Programa Tàndem de formació en alternança amb
l'ocupació, per a entitats del sector públic estatal
Programa de primera experiència professional a les
administracions públiques, de contractació de persones
joves aturades
Subvencions del "Programa Investigo" de contractació
de persones joves demandants d'ocupació en la
realització d'iniciatives de recerca i innovació
Subvencions per a programes de formació d'àmbit
estatal, destinats a la requalificació de persones
treballadores que hagin estat o estiguin incloses en
ERTE
Ajuts de suport a la cobertura de vacants en sectors
estratègics d'interès nacional mitjançant el finançament
d'accions formatives que incloguin compromisos de
contractació de persones aturades per als anys 2022 i
2023
Projectes d'innovació en matèria de serveis de suport
comunitaris en l'àmbit de les cures de llarga durada

112,8 M€
71 M€

119 M€

120 M€

110 M€
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.3.2. Actuacions estatals previstes
Actuacions:

3 actuacions

T3 2022

211,3 M€

 Ajuts del Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social
per a la Generació d'un Teixit Econòmic, Inclusiu i
Sostenible (99,3 M€)
 Ajuts per a la formació de qualificació i requalificació
de la població activa, vinculada prioritàriament a
qualificacions professionals a sectors estratègics i
millora de les capacitats per a la transició ecològica,
destinada a empreses, associacions empresarials i
entitats sense ànim de lucre (24,5 M€)
 PCT Accions de reskilling i upskilling de la població
activa, vinculada a qualificacions professionals en
sectors estratègics, cura de les persones i zones en
risc de despoblació (87,5 M€)
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.3.2. Actuacions estatals previstes
L’Estat tenia previstes les següents convocatòries per al primer trimestre de 2022 que encara no ha publicat.
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.4. Concessions directes (1/2)
L’Estat, mitjançant els seus ministeris, ha dut a terme transferències a entitats públiques i privades de
Catalunya:
Concessions directes en relació amb el Tercer Sector amb impacte directe a Catalunya dins el marc del MRR
Data
publicació

Òrgan

Component i
inversió

Nom

18/05/2022

Ministeri d'Inclusió,
Seguretat Social i
Migració

C23.I7

Subvencions del Ministeri d’Inclusió,
Seguretat Social i Migracions en matèria
d’inclusió social

13/12/2021

Ministeri de Drets
Socials i Agenda
2030

C22.I2

Concessió directa d'ajuts Next Generation
EU a entitats del Tercer Sector per la
modernització dels serveis socials i dels
models d’atenció i cura a persones majors,
infància i persones sense sostre

Beneficiaris

Fundació
Jaume Bofill,
Fundació
Catalana de
l'Esplai
Fundació Pere
Tarrés

Import
assignat

15.527.578€

879.951,38€
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.4. Concessions directes (2/2)
L’Estat, mitjançant els seus ministeris, ha dut a terme transferències a entitats del Tercer Sector amb
impacte parcial a Catalunya:
Concessions a entitats privades membres de la Taula del Tercer Sector que podrien tenir un impacte parcial a Catalunya
dins el marc del MRR
Data
publicació

Òrgan

Component i
inversió

Nom

Entitat beneficiaria

Import
assignat

13/12/2021

Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030

C22.I2

Atenció a la
infància en risc

Federación de Entidades
con Proyectos y Picos
Asistidos (FEPA):

6.580.100 €

13/12/2021

Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030

C22.I2

Atenció a la
infància en risc

UNICEF Comité Español

1.050.000 €

13/12/2021

Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030

C22.I1

Atenció a persones
majors

Cruz Roja Española

3.000.000 €

13/12/2021

Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030

C22.I1

Atenció a persones
majors

Unión Democrática de
Pensionistas (UDP)

150.000 €
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.5. Detall de les convocatòries catalanes
Convocatòries
Estat

PRTR

Tancat

C23

Tancat

C23

Tancat

C23

Tancat

C23

Fons

Inici del
termini

Fi del
termini

Òrgan convocant

Nom

Import

Departament d'Empresa
Ajuts extraordinaris adreçats a persones afectades per ERTO
93 M€
i Treball
Departament d'Empresa Convocatòria de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del
REACT-EU 01/01/2022 31/12/2022
19,5 M€
i Treball
programa REACT-EU
Departament d'Empresa Convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per
REACT-EU 23/12/2021 31/07/2023
39 M€
i Treball
a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)
REACT-EU 16/05/2022 31/08/2022

REACT-EU 25/12/2021 07/11/2023

Tancat

C23

REACT-EU 13/06/2022

Tancat

C23

MRR

17/03/2021

Tancat

C22

MRR

08/11/2021

Tancat

C23

MRR

01/03/2022

Tancat

C23

MRR

18/05/2022

Departament d'Empresa
i Treball

Convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions
destinades a la contractació de persones joves en situació d'atur per a
62,5 M€
empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES)

Convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions
Departament d'Empresa destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur
22/07/2022
i Treball
per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC - Contractació
pràctiques)
Departament d'Empresa
05/04/2021
Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà
i Treball
Programa de primera experiència professional en les administracions públiques,
Departament d'Empresa
17/11/2021
de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per
i Treball
aquestes administracions públiques
Departament de
Subvencions del ‘Programa Investigo’ per a la contractació de joves en
15/03/2022
Recerca i Universitats
iniciatives de recerca i innovació
Departament d'Empresa
30/05/2022
Subvencions del Programa Acompanya
i Treball

62,5 M€
7,8 M€
14,4 M€
23,8 M€

5 M€
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3. Next Generation per a l’àmbit del Tercer Sector
3.5.1. Actuacions catalanes previstes
Actuacions:

5 actuacions

Departament d’Empresa i Treball (Direcció General d'Economia
Social i Solidària, Tercer Sector i Cooperatives) 12,3 M€
 Convocatòria Diversitat i Empresa  destinades a persones de col·lectius
vulnerables

Departament de Drets Socials (Secretaria General): 108,5 M€ destinades

T2 2022

120,8 M€

entre d’altres a entitats sense ànim de lucre - Entitats locals i organismes o entitats
que en depenguin i altres entitats del sector públic, dividits entre les actuacions
següents:
 Subvencions a projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les
persones
 Subvencions a la realització d'inversions en nous centres residencials i
d'atenció diürna, i remodelació de centres existents
 Subvencions a projectes tecnològics que contribueixin a millorar i transformar
els models de gestió dels serveis socials
 Subvencions a projectes de modernització i transformació ecològica i digital
de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i ex
tutelats i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils
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