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Barcelona marca les prioritats per captar fons
europeus i assolir un nou model de ciutat més
sostenibleambientalment,socialment i econòmicament
» Neix el pla municipal per a maximitzar la captació de recursos del
Fons de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea
» Barcelona prioritzarà els projectes al voltant de 7 eixos estratègics:
impuls de l’economia; mobilitat sostenible; transició digital justa;
aposta per les renovables i la rehabilitació; enfortiment de la
innovació i el coneixement; desplegament d’infraestructures
sanitàries i socials, i recuperació de la natura a la ciutat
» La secretaria tècnica creada per captar fons europeus del
programa Next Generation EU treballa ja orientada a configurar,
amb la injecció europea de fons i conjuntament amb els actors de
la ciutat, un pla consensuat, per recuperar l’economia i transformar
la ciutat, i per a les persones
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L’Ajuntament de Barcelona, orientat a la captació de fons europeus al
servei de la ciutat amb un pla consensuat, per recuperar l’economia i
transformar la ciutat, i per a les persones
El Govern municipal treballa ja per maximitzar la captació de Fons de Recuperació i Resiliència
de la UE i afrontar la crisi múltiple econòmica, sanitària, social, ambiental i digital que vivim, tot
redreçant el model de la ciutat cap a un de nou, més sostenible ambientalment, socialment i
econòmicament. Per això, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un pla on es dota d’un
sistema de governança exclusiu per aquesta activitat, que s’encarregarà de l’estratègia de
captació de recursos d’Europa. Des de la secretaria tècnica municipal creada per captar fons
europeus del programa Next Generation EU, es defineix, tant en el marc de les actuacions
municipals com en àmbits conjunts amb els actors de la ciutat, el pla consensuat, per recuperar
l’economia i transformar la ciutat, i per a les persones.
El pla està articulat en 7 eixos estratègics: l’impuls de l’economia, una mobilitat sostenible,
una transició digital justa, una aposta per les renovables i la rehabilitació, l’enfortiment de
la innovació i el coneixement, el desplegament d’infraestructures sanitàries i socials i la
recuperació de la natura a la ciutat.

7 eixos alineats amb el Fons de Recuperació Next Generation EU
Amb l’objectiu de fer de la nostra ciutat
una referent de mesures inspiradores i
transformadores per sortir de la crisi,
s’actuarà 7 grans eixos estratègics, per
revitalitzar la ciutat, recuperar llocs de
treball, crear-ne de nous, viure en un
entorn més saludable, i viure encarant
el futur amb seguretat i confiança.
Els 7 grans eixos estratègics estan
alineats amb el Fons de Recuperació
Next Generation EU del Consell
Europeu i amb les 10 polítiques palanca
definides en el Pla Recuperació i
Resiliència del Govern d’Espanya i les
30 línies d’acció integrades en aquest
pla, i que agruparan els projectes
tractors concrets. De fet, els 7 grans
eixos estratègics són l’equivalent, a
escala de Barcelona, dels projectes
tractors que planteja el Pla de
Recuperació i Resiliència.
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» EIX 1: NOU POLS D’ACTIVITAT ECONÒMICA
L’economia és el vector que reimpulsarà la ciutat, permetent la creació d’ocupació de qualitat i
la generació de riquesa per a redistribuir-la, vetllant per una recuperació social.
Per aconseguir una economia més diversificada i abandonar un model excessivament
concentrat en el sector serveis, s’impulsarà:





Obrir el sector del turisme a noves dimensions i a l’entorn digital, respectant a la
vegada l’entorn natural, i fent que la seva activitat sigui sostenible.
Impulsar el comerç de proximitat.
Donar suport i fer créixer altres sectors, com el digital i tecnològic, el biosanitari i el
vinculat al medi ambient, el sector agroalimentari i el logístic.
Apostar pel teixit emprenedor i innovador, com a primera línia de la creació de noves
empreses i nous llocs de treball de qualitat. Aposta clara pel talent, els sectors
estratègics d’alt valor afegit, i la re-industrialització de Barcelona.

També s’ajudarà i s’acompanyarà els sectors econòmics més colpejats per la crisi, apostant
pels sectors innovadors, potenciant i internacionalitzant la nostra indústria creativa i cultural,
amb l’objectiu que aquests redoblin la seva capacitat de creació d’ocupació de qualitat,
sostenible i fonamentada en el talent i la innovació.

» EIX 2: PLA DE REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ
URBANA BARCELONA RENOVABLE 2030-2050
Per convertir Barcelona en una ciutat neutral en emissions per l’any 2050, s’aposta per una
mobilitat sostenible, la rehabilitació del parc d’habitatges i la regeneració urbana a través de
l’impuls en la generació i el consum d’energies renovables. Per això, s’actuarà en tres eixos:


Es desplegarà un pla de rehabilitació energètica en edificis de la ciutat, en
equipaments públics i una nova proposta de regeneració urbana, com a activitat font de
reactivació econòmica, contribuint a un sector de de la construcció i l’obra pública més
resilient, i millorant els entorns per evitar processos de gentrificació.



S’impulsarà la rehabilitació d’edificis, per recuperar i reorientar el sector de la
construcció, i orientats també a un increment substancial del parc d’habitatges
assequibles de la ciutat.



Es treballarà per la consolidació d’un teixit empresarial al voltant de la producció i el
consum d’energia sostenible, per assolir una arquitectura més sostenible i alhora
enfortir un teixit empresarial dinàmic per ser referent en la renovació d’edificis.
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» EIX 3: BARCELONA TRANSICIÓ DIGITAL INCLUSIVA
Aquest eix definirà les actuacions que han de garantir una transició digital tant a l’àmbit
municipal com a la societat, amb l’objectiu de reduir la bretxa digital i impulsar l’empoderament
de la ciutadania.
La transició digital ha d’arribar a totes les capes de la societat: empreses, grans i mitjanes, i
sobretot petites i de proximitat, i també als espais educatius i a l’Administració, i fer de
l’espai urbà un espai més segur a partir d’un aprofitament ètic de la tecnologia, apostant per
l’humanisme tecnològic. En aquest sentit, serà necessari desplegar infraestructures urbanes
digitals, com és el desplegament d’una xarxa 5G, i seguir enfortint un sector digital en fase de
creixement, però també apostar per assolir la sobirania digital i en aquest sentit, Barcelona ha
de ser un actor clau, a partir dels centres de recerca i transferència tecnològica existents i que
són referents internacional.

» EIX 4: MOBILITAT SOSTENIBLE
Per comptar amb un teixit econòmic que converteixi Barcelona en referent de la mobilitat del
s.XXI, es desplegaran les actuacions i infraestructures adequades, en alguns casos ja en
execució, per apropar oportunitats laborals i educatives a les persones, gràcies a un transport
públic massiu i de qualitat; respirar aire més pur i net, gràcies a incentivar i promocionar
modes de transport però també un reaprofitament dels espais d’ús urbà; tot facilitant els
modes de transport necessaris per a cada circumstància, i connectant la metròpolis amb la
seva àrea d’influència, amb un transport públic suficient i continu

» EIX
5:
PLA
D’IMPULS
SANITÀRIES I SOCIALS

D’INFRAESTRUCTURES

Aposta pel reforç d’unes infraestructures sociosanitàries pensades per a una societat digital,
amb major cronicitat de les malalties, tot consolidant el sector econòmic i els llocs de treball
vinculats a l’assistència i la cura de les persones. Es potenciaran projectes que millorin els
equipaments sanitaris existents, que consolidin un sistema sanitari més ben adaptat, amb major
capacitat però a la vegada amb eines del segle XXI i una modernització, tecnificació i
digitalització dels recursos sanitaris, també en termes de cohesió social i protecció a les
persones més vulnerables.
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» EIX 6: BARCELONA, CAPITAL DE LA INNOVACIÓ I EL
CONEIXEMENT
Es proposa un plantejament executiu de la innovació a Barcelona que articuli l’ecosistema i
mobilitzi i atregui recursos per construir un model de desenvolupament econòmic local
competitiu i sostenible. Per això s’ha de consolidar un ecosistema de recerca, coneixement i
innovació a la ciutat de Barcelona, capaç de crear economies d’aglomeració, amb la
participació d’universitats, centres de recerca, clústers i empreses locals, nacionals i
internacionals, orientat a la digitalització i la creació de solucions innovadores dels sectors
estratègics claus de la Metròpolis de Barcelona que permetin assolir un desenvolupament
sostenibilitat.
La innovació ha d’aportar un tret diferencial d’altres models econòmics basats en el
coneixement i la digitalització, i l’Agenda 2030 garanteix que serà model econòmic orientat al
benestar de les persones i la protecció del planeta.

» EIX 7: PLA DE RECUPERACIÓ DE LA NATURA DE
BARCELONA
Cal desplegar un pla de recuperació de la Natura de Barcelona, amb especial atenció a
l’entorn del Besòs. Creant espais vinculats a la natura, espais de lleure, de salut i també espais
per potenciar l’economia circular i de proximitat.
Per tal de garantir que aquest impuls sigui sostenible en el temps, i que no sigui només una
actuació puntual, cal que vagi acompanyat de mesures que fomentin la recerca i el
desenvolupament de solucions que garanteixin aquesta economia de proximitat, com a part
d’un impuls de processos de producció i consum més sostenibles.

El marc, 140.000 milions d’euros per a Espanya
El Fons de Recuperació Next Generation EU (NGEU) és un instrument de recuperació aprovat
el 21 de juliol pel Consell Europeu i dotat amb 750.000 milions d’euros que s’executarà en
2021, 2022 i 2023, concentrant el 70% del seu pressupost en 2021 i 2022. Per a beneficiar-se
d’aquests fons, els Estats membres han de presentar abans del 30 d’abril de 2021, els seus
Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència, on les Comunitats Autònomes i entitats locals
han de tenir una participació activa en la proposta i en el desenvolupament dels projectes.
Espanya serà, després d’Itàlia, el 2n país que més fons podrà rebre de NGEU amb 140.000
milions d’euros, dels quals, el 52% es destinarà a subvencions, i és en aquest marc on
Barcelona opta a una part d’aquests recursos per destinar-los a la recuperació i reimpuls de la
ciutat amb aquest nou model i eixos estratègics.
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