
 

MARC FINANCER PLURIENNAL 2021-2027 I ELS FONS 

NEXT GENERATION EU 

CONTEXT 

El 17 de desembre de 2020, després de l’aprovació per part del Parlament Europeu, el 

Consell de la Unió va adoptar el Reglament pel qual s’estableix el marc financer pluriennal 

de la Unió Europea (UE) per al període 2021-2027.1 

El Reglament preveu un pressupost a llarg termini de 1.211 bilions d’euros a preus 

corrents (1.074 bilions d’euros segons els preus de 2018), incloent-hi la integració del Fons 

Europeu de Desenvolupament. 

Juntament amb l’instrument temporal de recuperació NextGenerationEU, de 806.900 

milions d’euros a preus corrents (750.000 milions d’euros segons els preus de 2018), 

permetrà a la UE disposar d’un finançament de 2.018 bilions d’euros a preus corrents 

durant els anys vinents (1,8 bilions d’euros segons els preus de 2018). Aquesta dotació 

sense precedents ha de contribuir a reparar els danys econòmics i socials causats per la 

pandèmia de la covid-19 i facilitar la transició cap a una Europa moderna i més sostenible. 

El pressupost 2021-2027 cobreix set àrees o capítols de despesa. Proporciona el marc per 

al finançament de gairebé quaranta programes de despesa de la UE els pròxims set anys.2 

Tres d’aquestes set àrees es complementen amb l’instrument NextGenerationEU. 

  

                                                

1 Reglament (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consell, de 17 de desembre de 2020, pel qual s’estableix el marc 
financer pluriennal per al període 2021-2027, publicat al DOUE Sèrie L de 22 de desembre de 2022. 
2 Per al detall de cadascuna de les set grans àrees o capítols de despesa, vegeu la publicació de la 
Comissió Europea The EU’s 2021-2027 long-term budget and NextGenerationEU, publicada el 29 d’abril de 
2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=ES
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
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Capítols de despesa 

Crèdits de compromís a preus corrents 
(en milions d’euros) 

Marc financer 

pluriennal 

2021-2027 

NextGenerationEU Total 

1. Mercat únic, innovació i digitalització 149.510 11.500 161.010 

2. Cohesió, resiliència i valors 426.700 776.500 1.203.200 

3. Recursos naturals i medi ambient 401.000 18.900 419.900 

4. Migració i gestió de les fronteres 25.700 --- 25.700 

5. Seguretat i defensa 14.900 --- 14.900 

6. Veïnatge i cooperació mundial 110.600 --- 110.600 

7. Administració pública europea 82.500 --- 82.500 

TOTAL 1.211.000 806.900 2.018.000 

   Font: pròpia  

La UE destina 149.510 milions d’euros a l’àmbit de despesa «Mercat únic, innovació i sector 

digital», i 426.700 milions a «Cohesió, resiliència i valors». Aquests imports s’incrementen 

fins a arribar, respectivament, a 161.010 milions i a un bilió 203.200 milions d’euros, amb 

finançament addicional procedent de NextGenerationEU, també per als préstecs als estats 

membres. 401.000 milions d’euros més de finançament es destinaran a l’àmbit «Recursos 

naturals i medi ambient» (419.900 milions d’euros amb la contribució de NextGenerationEU). 

La despesa en l’àmbit «Migració i gestió de les fronteres» ascendirà a 25.700 milions d’euros 

en els pròxims set anys, i en «Seguretat i defensa», a 14.900 milions. El finançament 

destinat a «Veïnatge i la resta del món» arriba a 110.600 milions d’euros. 

LES PRIORITATS DEL MARC DE FINANÇAMENT 2021-2027  

En el marc financer pluriennal 2021-2027 i, per primera vegada a la història, s’hi dibuixa un 

nou equilibri entre prioritats de despesa. Les prioritats noves i reforçades –com polítiques 

més ambicioses en l’àmbit climàtic i el medi ambient o la digitalització– incideixen en tots 

els àmbits d’actuació de la Unió Europea i se situen al davant de les polítiques tradicionals, 

com la política de cohesió i la política agrícola comuna (PAC). No obstant això, tant la PAC 

com la política de cohesió segueixen rebent un finançament significatiu i s’actualitzen per 
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garantir que contribueixen de la millor manera possible a la recuperació econòmica d’Europa i 

als objectius de transició sostenible i digital de la UE. 

Font: Comissió Europea. Enllaç: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-

budget/2021-2027/whats-new_es. 

Font: Comissió Europea. Vegeu la publicació de la Comissió Europea The EU’s 2021-2027 

long-term budget and NextGenerationEU, publicada el 29 d’abril de 2021. 

NOVETATS PER CAPÍTOL DE DESPESA  

Mercat únic, innovació i sector digital 

Per tal de donar suport a la transició digital, s’estableix un nou programa de finançament, 

Europa Digital (Digital Europe Programme), per promoure el desplegament a gran escala i 

l’adopció de tecnologies digitals clau, com ara aplicacions d’intel·ligència artificial i eines de 

ciberseguretat d’última generació. La línia digital Mecanisme per Connectar Europa 

(Connecting Europe Facility) també obté un impuls significatiu en el finançament. 

En el camp de la investigació i la innovació, el programa Horitzó Europa es beneficia d’un 

augment significatiu amb una aportació complementària del fons NextGenerationEU i 

ascendeix a 86,12 milions d’euros.  

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
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Cohesió, resiliència i valors 

En aquest capítol i respecte a l’apartat relatiu a recuperació i resiliència europea, s’hi situa 

un nou programa, EU4Health, que ha de proporcionar una base sòlida per a l’acció de la UE 

en el camp de la salut basada en les lliçons apreses durant la pandèmia de la covid-19. 

Respecte a la inversió en les persones, la cohesió social i els valors que preveu també 

aquesta àrea, es reforcen els programes per a joves, com ara Erasmus+, complementat 

amb el fons NextGenerationEU, amb l’equivalent de la despesa d’un any del programa, 

i el Cos Europeu de Solidaritat. S’espera que el programa Erasmus+ tripliqui el nombre de 

participants durant el transcurs del nou marc financer pluriennal. 

Recursos naturals i medi ambient 

Per donar suport a les regions amb elevades emissions de carboni més vulnerables en la seva 

transició cap a una economia climàticament neutra, s’ha creat el nou Fons de Transició Justa, 

que rep finançament, tant amb càrrec al proper pressupost a llarg termini com amb càrrec a 

l’instrument de recuperació de la UE. 

Migració i gestió de fronteres 

El suport a la migració i la gestió de les fronteres també s’ha reforçat considerablement, en 

particular per sufragar fins a 10.000 guàrdies de fronteres que estaran a disposició de 

l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes d’aquí a 2027. En l’àmbit de la seguretat 

i la defensa, es crea un nou fons europeu de defensa per promoure la competitivitat, l’eficàcia 

i la capacitat d’innovació de la base industrial i tecnològica de la defensa de la UE. 

Mecanisme de flexibilitat 

S’incorpora al pressupost a llarg termini un mecanisme de flexibilitat a fi i efecte d’assegurar 

la resposta a esdeveniments imprevistos, per un import de 21.000 milions d’euros a preus 

de 2018. 

Deu programes emblemàtics de la UE han sortit reforçats de la negociació del pressupost 

a llarg termini amb el Parlament Europeu. Aquests són Horitzó Europa, InvestEU, 

Erasmus+, Eu4Health, Fons de Gestió Integrada de Fronteres, Europa Creativa, Programa 

Ciutadania, Igualtat i Valors, Europa Global, Ajuda Humanitària i el Mecanisme de 

flexibilitat.  
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FONS NEXTGENERATIONEU 

Amb un import de 806.900 milions d’euros, el fons NextGenerationEU contribueix a 

reparar els danys econòmics i socials immediats provocats per la pandèmia de la covid-19 

i prepara la UE per al demà. Aquest fons ajuda a construir una Europa postcovid més verda, 

més digital, més resilient i més ben preparada per afrontar els reptes actuals i de futur.  

Aquest instrument es canalitza a través del pressupost a llarg termini de la UE, 

especialment durant el període 2021-2023.  

La major part s’instrumentalitza a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), 

d’import 723.800 milions d’euros, que dona suport a les inversions i les reformes públiques 

dels estats membres mitjançant subvencions i préstecs, ajudant-los a abordar l’impacte 

econòmic i social de la pandèmia de la covid-19, així com els reptes que plantegen les 

transicions ecològiques i digitals.  

Fons: Comissió Europea. Infografia recuperada a https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-

budget/2021-2027/whats-new_es. 

En relació amb les subvencions de l’MRR, s’han repartit entre els països de la UE d’acord 

amb diferents criteris d’assignació, entre els quals hi ha el producte interior brut per càpita, 

els índexs de desocupació, la població i la repercussió de la crisi del coronavirus. Per tal de 

rebre suport de l’MRR, els països de la UE han presentat plans de recuperació i resiliència 

a la Comissió Europea en què expliquen com gastaran els fons. Aquest plans han hagut de 

tenir en compte els reptes definits en el Semestre Europeu, així com els relacionats amb la 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_es
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transició ecològica i digital. La Comissió els ha avaluat i han estat aprovats pel Consell 

Europeu.  

L’Estat espanyol va aprovar el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per 

acord del Consell de Ministres en data 27 d’abril de 2021. Aquest Pla s’articula al voltant de 

4 eixos principals de treball que s’implementen a través de 10 polítiques tractores que, 

alhora, integren 30 components o línies d’actuació.  

Font: Govern espanyol. 

En aquest pla, que ha de permetre una inversió a l’Estat espanyol de 77.234 milions d’euros 

a preus corrents, hi predomina el 39,12 % d’inversió verda i el 29 % d’inversió en 

transformació digital, més enllà dels sostres mínims establerts per la normativa europea. 

Alhora, el Pla, denominat també «España Puede», està alineat amb el full de ruta de 

reformes establertes en l’Agenda pel Canvi presentada el febrer de 2019, així com l’Agenda 

2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 

Més informació 

• Portal sobre el Marc Financer Pluriennal i l’Instrument NextGenerationEU. Vegeu: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_es.

• Publicació informativa sobre el pressupost a llarg termini de la UE i 

NextGenerationUE amb informació detallada per capítols de despesa. 

Descarregueu-la a:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-

a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en.

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
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• Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència «España Puede».

• Per al detall sobre les polítiques tractores i els trenta components del Pla «España 
Puede», vegeu: https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes.

• Per al detall sobre el calendari de convocatòries estatals del fons 

NextGenerationEU, vegeu: https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-

de-proximas-convocatorias

• Per al detall sobre les convocatòries del fons NextGenerationEU gestionades per la 
Generalitat de Catalunya, vegeu: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-

dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/next-generation-eu/

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/next-generation-eu/
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/next-generation-eu/
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