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Sánchez anuncia que les
autonomies executaran més del
50% dels projectes del pla de
recuperació
El president del govern espanyol detalla que els territoris podran pilotar accions
en matèria d'habitatge, educació, polítiques socials, polítiques actives d'ocupació i
medi ambient

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb la presidenta del Senat, Pilar Llop | Europa Press

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat durant la conferència de
presidents que les autonomies gestionaran "directament" més de la meitat dels projectes del pla
de recuperació. "Els presidents i presidentes podran promoure en el pla de recuperació projectes o
programes en qualsevol àmbit", ha explicat la Moncloa en un comunicat. Cita com a exemples
matèries com habitatge, educació, polítiques socials, polítiques actives d'ocupació i medi ambient,
qüestions sobre les quals els territoris tenen competències. Per executar-los, detallen, s'acordaran
convenis entre les autonomies i els ministeris implicats.
La reunió telemàtica amb els presidents autonòmics, marcada per l'entradaen vigor del nou estat
d'alarma, se centra en la discussió dels criteris de repartiment dels fons europeus destinats a
l'Estat i compta amb la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.
El Govern de la Generalitat ha demanat repetidament que la part proporcional que li pertoca dels
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fons es pugui gestionar des de Catalunya. (https://www.naciodigital.cat/noticia/210668/generalitatpressionara-liderar-gestio-dels-fons-europeus-conferencia-presidents)
De fet, durant la trobada, Sánchez també té previst explicar que el consell de ministres aprovarà
aquest dimarts els pressupostos i que posteriorment seran presentats públicament. Aquests
inclouran els primers 27.000 milions provinents dels fons europeus.
Els recursos procedents d'Europa ascendeixen a 140.000 milions d'euros, disponibles en els
pròxims anys, i persegueixen el finançament de projectes destinats a mitigar la crisi generada pel
coronavirus. Tanmateix, d'aquesta quantitat l'Estat podrà accedir a 72.000 milions d'euros a fons
perdut, que s'han de vehicular per transferències entre el 2021 i el 2023. La Generalitat
reivindicarà la gestió dels fons europeus davant de Von der Leyen, amb la intenció que el Govern
s'encarregui de tramitar els projectes que pretenguin accedir a les línies de finançament.
La trobada d'aquest dilluns es dividirà en dues sessions. La primera, la protagonitzaran el
president espanyol, la presidenta de la Comissió Europea i els presidents autonòmics. En el cas de
Catalunya, aquest paper l'assumeix Pere Aragonès, vicepresident en funcions de president. La
segona sessió anirà a càrrec dels equips tècnics, que treballaran en la forma de repartir i invertir els
fons europeus. El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, serà el representant de la
Generalitat en aquesta segona reunió. Una fórmula pensada per representar la Generalitat, però
també per equilibrar el protagonisme d'ERC i JxCat.
Els diferents punts de vista de les autonomies fan preveure una reunió complexa en la manera
com s'ha de concretar el repartiment de recursos i en la fórmula de gestionar-los. La intenció del
govern espanyol, segons ha transmès la Moncloa en les últimes dates, és fer que les
comunitats autònomes coparticipin en la gestió del fons europeus i que puguin tenir un diàleg directe
amb la presidenta de la institució sobre aquest nou instrument.
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