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Transformació del model econòmic i social

Protecció de 
persones i empreses

Execució de l’Estratègia d’inversions EIIB2030
o L’Estratègia d’inversions Illes Balears 2030 (EIIB2030) és un 

full de ruta per canalitzar els projectes d’inversió que 
s’executaran a Balears al llarg dels propers anys.

o L’EIIB2030 va ser aprovada aviat farà un any i mig         
(1er d’octubre de 2021) amb un ampli consens de les 
institucions, partits polítics i agents econòmics i socials de 
les Illes Balears.

o El seu objectiu és que les inversions que s’impulsaran al 
llarg dels propers anys contribueixin a avançar en la 
transformació del model econòmic i social per tal de fer-
lo més resilient, més sostenible, més competitiu i més 
cohesionat.

o L’EIIB2030 s’executa a través dels projectes declarats 
estratègics pel Consell de Govern, en el cas dels projectes 
que compten amb finançament europeu.

o Trimestralment el conseller de FEUC ha de donar compte 
al CG dels avanços en el desenvolupament de l’EIIB2030.
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Distribució per estratègies dels projectes declarats estratègics

Eix Estratègia Modificació ACG 
10/10/2022

Pes

Eix 1_Diversificació
econòmica

E01_Creixement intel·ligent i ecosistemes d’innovació 17.394.377 0,9 %

E06_Educació, formació per a noves competències i polítiques d’ocupació 3.610.364 0,2 %

E08_Economia blava per a la Mediterrània 33.291.877 1,8 %

Eix 2_Sostenibilitat

E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada 651.351.218 34,3 %

E07_Energies renovables i canvi climàtic 323.896.009 17,0 %

E10_Cicle de l'aigua 92.885.031 4,9 %

E12_Model turístic i circularitat 56.390.540 3,0 %

Eix 3_Competitivitat
E11_Marketplace IB i digitalització del teixit productiu 29.075.605 1,5 %

E12_Model turístic i circularitat 65.220.426 3,4 %

Eix 4_Cohesió social

E04_Resiliència sistema sociosanitari i nou model d’atenció a la cronicitat i la dependència 231.487.526 12,2 %

E06_Educació, formació per a noves competències i polítiques d’ocupació 193.178.358 10,2 %

E09_Habitatge i regeneració urbana 202.842.322 10,7 %

Total 1.900.623.653 100,0 %

41% del pressupost de l’EIIB2030 (4.640M)
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Indeterminat
698,43 M€…

Mallorca
996,63 M€

52%

Menorca
90,72 M€

5%

Eivissa
107,92 M€

6%

Formentera
6,93 M€

0%

Territorialització dels projectes declarats estratègics

Projectes 
públics
81,1%

Projectes 
privats o 

público-privats
18,9%

Distribució dels projectes declarats estratègics per 
tipus de projecte

Eix 1_Diversificació 
econòmica
54,30 M€

3%

Eix 2_Sostenibilitat
1.124,52 M€

59%
Eix 3_Competitivitat

94,30 M€
5%

Eix 4_Cohesió social
627,51 M€

33%

Distribució per eixos dels projectes declarats 
estratègics
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Transformació del model econòmic i social

Protecció de 
persones i empreses

Execució de l’Estratègia d’inversions EIIB2030

Estratègia Import expedients 
aprovats CAIB

E01_Creixement intel·ligent i ecosistemes d’innovació 9.930.609,20 €

E04_Resiliència del sistema sociosanitari i nou model 
d’atenció a la cronicitat i la dependència

161.894.329,72 €

E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada 121.877.708,31 €

E06_Educació, formació per a noves competències i 
polítiques d’ocupació

117.149.589,56 €

E07_Energies renovables i canvi climàtic 172.938.032,89 €

E08_Economia blava per a la Mediterrània 5.344.144,59 €

E09_Habitatge i regeneració urbana 19.425.942,00 €

E10_Cicle de l’aigua 2.741.726,94 €

E11_Marketplace IB i digitalització teixit productiu 6.968.156,72 €

E12_Model turístic i circularitat 79.277.723,59 €

TOTAL 697.547.963,52 €

Execució del expedients aprovats en execució dels projectes 
declarats estratègics a 31 de desembre de 2022

o A 31 de desembre hi havia 70 
projectes declarats estratègics, que 
desenvolupaven 10 de les 12 
estratègies del Pla.

o Dels 70 projectes declarats estratègics, 
a 31 de desembre n’hi havia 53 amb 
algun expedient aprovat (el 76%), per 
un import de 697,55 M€.

o En total, s’han aprovat 174 expedients 
en execució d’aquests 53 projectes 
declarats estratègics.

o Aquests 697,55 M€ representen el 
36,7% de l’import global dels
projectes declarats estratègics fins ara 
(1.900,62M€).
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Principals expedients iniciats en execució dels projectes declarats estratègics

Expedient Import

Contracte de subministrament de cinc trens elèctrics 67,2

Contracte reforma i ampliació de l’Hospital de Manacor 59,0

Contracte ampliació de la línia de metro Palma - UIB  fins al 
Parc Bit 31,1

Convocatòria de subvencions per actuacions d’eficiència 
energètica i/o instal·lacions de generació elèctrica renovable 
per entitats locals i empreses de subministrament i 
tractament de l'aigua

25,0

Convenis entre el Govern i les entitats locals i centres de la 
xarxa complementària per establir la gratuïtat del servei 
educació de tercer d'educació infantil

23,5

Convocatòria de  subvencions per al foment de comunitats 
d'energies renovables, comunitats ciutadanes d'energia, 
comunitats de propietaris, associacions empresarials i 
entitats sense ànim de lucre

20,0

Contracte de subministrament d'aules digitals 18,8

Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la 
mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) 17,3

Expedient Import

Convocatòria de subvencions rehabilitació d'edificis i millora 
eficiència energètica en habitatges 16,0

Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per al suport a 
la implementació de la normativa de residus i el foment de 
l’economia circular

15,6

Convocatòria de subvencions per a instal·lacions 
fotovoltaiques per autoconsum en aparcaments i punts 
recàrrega vehicle elèctric

15,0

Convocatòria de subvencions per a la descarbonització del 
sector nàutic de les Illes Balears 15,0

Convocatòria de subvencions per a la modernització i la 
innovació en la higiene i en la neteja dels establiments 
d'allotjament turístic

15,0

Contracte d’obra de reforma Hospital Verge del Toro de Maó 14,5

Convocatòria de subvencions per a la creació i consolidació 
de places 0-3 anys 14,4

Contracte de subministrament tres acceleradors linials 
Hospital Son Espases 13,9
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Informe sobre l’encaix de l’Avantprojecte de Pressuposts 
Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 
l’exercici 2023 en el Pla Estratègic autonòmic
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62,60
101,90

16,58

109,66
132,00

Mecanisme de
Recuperació i

Resiliència

REACT-EU Política de
Cohesió 2021-27

(FEDER i FSE)

Factor 
d’insularitat de les 

Illes Balears

Fons de turisme
sostenible

Principals fonts de finançament de l'EIIB20330
previstes per a 2023o Les principals fonts de finançament de 

l’EIIB2030 sumen un total de 422,74 
milions d’euros.

o Els fons MRR pressupostats apugen a 
318,29 milions d’euros i inclouen els 
ingressos previstos per a 2023 (C4 i C7) i 
els romanents d’exercicis anteriors (C8).

83,70
57,93

18,44
36,69

5,54

43,66

14,14
33,36

1,55 0,81 6,04 16,41
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Fons MRR pressupostats per conselleries

Capítols IV i VII Capítol VIII

Encaix dels Pressuposts Generals de la CAIB per a 2023 en l’EIIB2030
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o El 68,9% de les inversions reals que figuren a els 
Pressuposts tenen encaix en l’EIIB2030.

o Els Pressuposts generals per a 2023 contempla la 
realització d’actuacions que contribueixen a totes 
les 12 estratègies definides en l’EIIB2030.

o El total d’actuacions incloses en els Pressuposts 
generals per a l’exercici 2023 que es troben 
alineades amb l’EIIB2030 representa un import de 
808,93 milions d’euros.

o El conjunt de projectes estratègics identificats en 
els Pressuposts de 2023 suposen un 17,4% de 
l’EIIB2030.

PG 2022 PG 2023 Var. % Var.

EIIB2030 413,71 M 808,93 M 395,22 M 95,5%

% Execució s/ 
pressupost total 
EIIB2030 (4.640M)

8,9% 17,4% 8,5% -
* Inclou la distribució dels projectes finançats amb l’impost sobre estades turístiques.

Encaix dels Pressuposts Generals de la CAIB per a 2023 en l’EIIB2030
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o Des del punt de vista del nivell de concreció del seu finançament, el grau de progressió en l’execució de 
l’EIIB2030 fins al 2023 que s’assoleix gràcies a aquests pressuposts és del 24,4% (1.131,08 milions d’euros).

o L’esforç inversor realitzat fins a aquest pressupost es tradueix en un compromís de mobilització de recursos 
de 1.680,97 milions d’euros que suposen un 36,2% dels 4.640 milions previstos per a l’execució de 
l’EIIB2030 en un horitzó de deu anys.

1.131,08 M 549,89 M 2.959,03

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Progressió en l'execució de l’EIIB2030

Import finançat Import mobilitzat pendent de finançar Import pressupostat pendent de mobilitzar

24,4% 36,2% 4.640 M

Encaix dels Pressuposts Generals de la CAIB per a 2023 en l’EIIB2030
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7,1%

1,2%

1,6%

96,8%

17,1%

94,0%

40,8%

18,0%

127,1%

31,3%

30,2%

30,2%

E01_Creixement intel·ligent i ecosistemes d’innovació

E02_Hidrogen verd, energia de futur

E03_Balears Medtech

E04_Resiliència sistema sociosanitari i nou model d’atenció a la …

E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada

E06_ Educació i formació per a noves competències

E07_Energies renovables i canvi climàtic

E08_Economia blava per a la Mediterrània

E09_Habitatge i regeneració urbana

E10_Cicle de l’aigua

E11_Marketplace IB i Digitalització teixit productiu

E12_Model turístic i circularitat

% Inversió pública mobilitzada en execució de l'EIIB2030

Encaix dels Pressuposts Generals de la CAIB per a 2023 en l’EIIB2030
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E01_Creixement 
intel·ligent i ecosistemes 
d’innovació

o Campus Palma Tech (DILL)

o Factoria d’Innovació

o Foment de les indústries 
cultural

E03_Balears MedTech

o Health Living Lab Son 
Espases

E02_Hidrògen verd, 
energia de futur

o Planta d’hidrogen de 
Lloseta

E04_Resiliència sistema 
sociosanitari i nou 
model d’atenció a la 
cronicitat i la 
dependència

o Hospitals Son Dureta, 
Inca, Manacor, V. del Toro

o Renovació equips AT 
hospitals públics

o Ampliació xarxa 
residencial i centres de dia

o Dotació places menors i 
joves desprotegits

E05_Mobilitat sostenible 
i descarbonitzada

o Adquisició de 5 vagons de 
tren

o Ampliació línia metro Parc 
BIT

o Incentius a la mobilitat 
elèctrica (MOVES III)

o Millores xarxa autobús 
interurbà

o Transformació flotes 
transp. viatgers i mercad.

E11_Marketplace IB i 
digitalització del teixit 
productiu

o Transformació flotes 
transp. viatgers i mercad.

o Participació Hub IA i 
tecnologies de llengua
(projecte AINA)

o Suport a la digitalització
de les PIME (KIT Digital)

E08_Economia blava per 
a la Mediterrània

o Construcció nova seu del 
SOCIB

o Projectes de biodiversitat i 
gestió d’espais naturals

o Actuacions Reserva de la 
Biosfera de Menorca

E12_Model turístic i 
circularitat

o Ajudes gestió residus i 
economia circular

o Estratègia de sostenibilitat 
turística en destinacions

E06_Educació, formació 
per a noves 
competències i 
polítiques d’ocupació

o Ajudes avaluació i 
acreditació competències 
professionals

o Formació i ocupació 
col·lectius vulnerables

o Pla d’infraestructures 
educatives

o Competències i talent 
digital

E10_Cicle de l’aigua

o Ajudes millora xarxa aigua 
potable i reducció pèrdues

o EDAR Palma

o Col·lector aigües residuals 
Platja de Palma

E07_Energies renovables 
i canvi climàtic

o Incentius autoconsum 
energies renovables

o Ajudes rehabilitació 
energètica municipis

o Ajudes inversions biogàs i 
biomassa

o Impuls comunitats 
energètiques locals

E09_Habitatge i 
regeneració urbana

o Construcció habitatges 
públics protegits sostenib.

o Programa rehabilitació 
edificis públics

Principals projectes iniciats en execució de l’EIIB2030
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Reactivació econòmica

Transformació del model econòmic i social

Protecció de 
persones i empreses

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ...
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Resistir

Reactivar

Reinventar

Font: Adaptat de Cercle d’Economia de Mallorca.

Els fons Next Generation EU (NGEU) com a palanca de la 
recuperació econòmica, però també com a oportunitat per 
repensar el futur i donar una resposta als reptes pendents.

“Una Europa més verda,
més digital i més resilient”

Reactivació econòmica

Transformació del model econòmic i social

Protecció de 
persones i empreses
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Pla de recuperació per a Europa
(1.824.300 M€)

Marc financer plurianual 2021-27
(1.074.300 M€)

Next Generation (NGEU)
(750.000 M€)

Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (MRR)

(672.500 M€)

Subvencions no 
reemborsables
(312.500 M€)

Préstecs
(360.000 M€)

REACT-EU
(47.500 M€)

Altres instruments (H2020, Invest EU, 
Desenv. Rural, FTJ, RescEU)

(30.000 M€)
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Com es canalitzen els fons del PRTR?

•Licitacions de contractes públics
•Convocatòries de subvencions
•Altres

Gestió AGE
(40%)

•Licitacions de contractes públics
•Convocatòries de subvencions
•Altres

Gestió CA
(50%)

•Licitacions de contractes públics
•Convocatòries de subvencions
•Altres

Gestió EL
(10%)

A través de 
Conferències 
Sectorials o 

d’assignacions 
directes

A través de 
convocatòries o 
d’assignacions 

directes

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Addenda del Pla de Recuperació
(en tramitació)

o Èmfasi en la seguretat i l’autonomia estratègica, 
especialment en matèria energètica, agroalimentària i 
industrial.

o 10.300 M€ de fons no reemborsables addicionals
a) 7.700 M€: Assignació definitiva per l’ajust de les 

assignacions d’acord amb l’evolució real del PIB 
durant la pandèmia -> reforç dels PERTE

b) 2.600 M€: REPowerEU -> reforç de l’autonomia 
energètica 

o 84.000 M€ en préstecs -> canalització a través de 12 fons

Fons assignats a les CA
(a 25 de gener)

20.543 M€

MRR
Illes Balears

858 M€
o Balears té assignats el 4,2% dels fons distribuïts entre CA

o Balears és la CA que més recursos ha rebut per habitant: 
731 €/hab. vs 434 €/hab. mitjana CA 

MRR 
Espanya
164.000 

M€

PRTR
Transferències 

inicials
69.500 M€

Préstecs
84.000 M€

Transferències 
addicionals
7.700 M€

RePowerEU
2.600 M€

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears



30
12 PERTE aprovats

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Recursos rebuts a les Illes Balears provinents del MRR
(dades a 31/12/2022)

MRR
Illes Balears
1.162,24 M€

Fons rebuts per la CAIB
940,70 M€

Transferències directes a 
entitats locals i altres entitats

65,68 M€

Ajudes i adjudicacions estatals 
a empreses de les Illes Balears

155,86 M€

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Seguiment de l’execució dels fons Next Generation EU gestionats per la CAIB
(dades a 31/12/2022)

MRR REACT-EU Altres Total NGEU

Finançament
Fons assignats 940,70 299,56 17,37 1.257,63

Previsió de noves assignacions 243,65 0,00 0,00 243,65

Total 1.184,35 299,56 17,37 1.501,28

Execució
Fons mobilitzats (iniciada execució) 486,81 294,86 0,00 781,67

Convocatòries d’ajudes 343,47 26,03 0,00 369,50

Licitacions de contractes 96,77 179,02 0,00 275,79

Altres instruments 46,77 89,81 0,00 136,58

Fons executats (adjudicats) 213,81 288,21 0,00 502,02

% Fons mobilitzats (s/ executables*) 58,53 % 98,43 % - 69,10 %

% Fons adjudicats (s/ executables*) 25,71 % 96,21 % - 44,38 %
*Són els fons de gestió directa per part de la CAIB aprovats definitivament per a l’exercici 2021 o el 2022, i també aquells sobre els quals existeix un acord inicial, en els casos en que estiguin ja inclosos al 
pressupost de despeses de l’Administració CAIB 

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Distribució per components del PRTR dels fons MRR assignats a la CAIB
(dades a 31/12/2022)

49,67 M€
106,63 M€

1,03 M€
22,45 M€

8,95 M€
5,44 M€

222,86 M€
3,88 M€

16,59 M€
22,41 M€

2,88 M€
215,70 M€

7,32 M€
4,75 M€

24,22 M€
38,71 M€

47,23 M€
38,56 M€

66,97 M€
21,71 M€

3,03 M€
0,37 M€

9,34 M€

01.Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns…
02. Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana

03.Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer
04. Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat

05. Preservació de l’espai litoral i els recursos hídrics
06. Mobilitat sostenible, segura i connectada

07. Desplegament i integració d’energies renovables
08. Emmagatzematge.

11. Modernització de les administracions públiques
12. Política industrial España 2030

13. Impuls a la PIME
14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

15. Connectivitat digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament de 5G
17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema…

18. Renovació i ampliació de les capacitats del sistema nacional de salut
19. Pla Nacional de Competències Digitals

20. Pla estratègic d’impuls a la formació professional 
21. Modernització i digitalizació del sistema educatiu, inclosa l’educació …

22. Pla de xoc per a l’economia de les cures i el reforçament de les …
23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic,…

24. Revalorització de la indústria cultural
25. Espanya hub audiovisual d’Europa

26. Foment del sector de l’esport

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Finalitat dels fons MRR assignats a la CAIB
(dades a 31/12/2022)

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Expedients aprovats en execució dels fons MRR assignats a la CAIB
(dades a 31/12/2022)

343,47 M
70%

96,77 M
20%

46,77 M
10%

Distribució dels fons MRR mobilitzats 
per tipus d’expedient

11 13 26
42 51 63

8 11

45

57
65

73

2
6

30

44
44

54

21
30

101

143
160

190

31/12/2021 31/3/2022 30/6/2022 30/9/2022 30/11/2022 31/12/2022

Evolució del nombre d'expedients MRR aprovats

Altres instruments Licitacions de contractes Convocatòries d'ajudes

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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o Fins ara s’han publicat 217 convocatòries en el marc del PRTR.

o Actualment n’hi ha 48 d’obertes, 26 autonòmiques i 20 
d’àmbit estatal.

o Les 26 convocatòries obertes d’àmbit autonòmic tenen una 
dotació total de 198 milions d’euros.

o El 73% de les convocatòries actualment obertes són per a 
empreses.

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears

4 5 1 1

17

0 2 2 1 1 1 0

1
1 1

5

1 0 0 0 1 1 2

4 6
2 2

22

1 2 2 1 2 2 2

AGRICULTURA I
PESCA

COMERÇ CULTURA DIGITALITZACIÓ ENERGIA ESPORTS HABITATGE MEDI AMBIENT MOBILITAT OCUPACIÓ R+D+I TURISME

Convocatòries obertes per tipus de beneficiari

Obertes a empreses Altres beneficiaris

26 22
23

142

3

1

52

165

Autonòmiques Estatals

Convocatòries MRR publicades

Obertes Tancades Pendents inici
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Nivell d’execució dels fons MRR assignats a la CAIB
(dades a 31/12/2022)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Salut
Cultura
Comerç

Agricultura i pesca
Mobilitat
Ocupació

Serveis socials
Energia

Educació
R+D+I

Mitjana
Esports

Medi ambient
Turisme

Habitatge
Digitalització

Igualtat

Fons executats Fons mobilitzats pendents d'executar Fons assignar pendents de mobilitzar
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o Els fons MRR han beneficiat ja un total de 6.832 particulars, 
empreses o entitats de les Illes Balears.

o El 95% d’aquests beneficiaris són del sector privat i un 5% 
correspon a beneficiaris del sector públic.

o El 40% dels fons executats per la CAIB ha tengut com a 
destinatari el sector privat (87,71 M€), beneficiant a un total de 
3.815 particulars o empreses.

o Els fons gestionats per l’AGE han beneficiat fins ara un total de 
2.674 particulars o empreses, amb una assignació total de 
154,92 M€.

o Les entitats de caràcter públic (principalment entitats locals) 
han estat beneficiàries de 192,72 M€.

Beneficiaris dels fons MRR a les Illes Balears
(dades a 31/12/2022)

66,62 M
126,10 M

192,72 M

154,92 M
87,71 M

242,63 M

221,54 M 213,81 M

435,35 M

AGE CAIB Total

Fons MRR executats a les Illes Balears

Públics Privats
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Les Illes Balears tenen en 

aquests moments 
assignats més de 940M 

dels fons MRR i 300M dels 
fons REACT-EU

La previsió és de superar els
1.500M entre 2021-23

=> suposa multiplicar gairebé 
per 7 els fons estructurals 

rebuts en el període 2014-20

Representa un repte majúscul de gestió per a les administracions, 
però també per a la resta d’agents econòmics i socials

i requereix d’un canvi cultural

o Visió estratègica
o Capacitat d’absorció dels fons
o Correcta execució
o Governança

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Principals reptes en la gestió dels fons MRR

Visió estratègica per 
aprofitar els fons 

europeus per avançar en 
l’EIIB2030

• Els fons MRR com una 
opció més de 
finançament

• Finestreta web de 
presentació de projectes

• Consideració massa 
crítica de projectes a 
l’hora de definir 
convocatòries

Capacitat d’absorció dels 
fons => capil·laritat de la 

informació

• Sectors crítics: PIMEs, 
entitats locals i entitats 
socials i tercer sector

• Mesures: difusió 
convocatòries, publicació 
informació prèvia, 
formació

• Acords de col·laboració 
amb patronals, col·legis 
professionals, entitats 
socials, agents de 
desenvolupament local, 
etc.

Correcta execució dels 
fons complint els requisits 

formals

• Model basat en 
compliment de fites i 
objectius vs model 
certificació de despesa 

• 6 principis transversals 
del MRR: frau, DNSH, 
etiquetatge verd i digital, 
ajudes d’estat i doble 
finançament, perceptor 
final i comunicació

• Mesures: coordinació 
entitats executores, 
sistema d’informació, 
guies i manuals, formació 
per a treballadors 
públics...

Governança i espais de 
participació

• Coordinació interna: 
Comissió 
Interdepartamental
d’Inversions Estratègiques

• Coordinació institucional: 
comissions amb consells 
insulars i FELIB

• Coordinació externa: 
Comissió de Fons 
Europeus del Pacte de 
Reactivació

• Participació en 
Conferències Sectorials, 
comunicació amb la SGFE 
i amb el Govern espanyol

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Principals reptes en la gestió dels fons MRR

Visió estratègica per 
aprofitar els fons 

europeus per avançar en 
l’EIIB2030

• Els fons MRR com una 
opció més de 
finançament

• Finestreta web de 
presentació de projectes

• Consideració massa 
crítica de projectes a 
l’hora de definir 
convocatòries

Capacitat d’absorció dels 
fons => capil·laritat de la 

informació

• Sectors crítics: PIMEs, 
entitats locals i entitats 
socials i tercer sector

• Mesures: difusió 
convocatòries, publicació 
informació prèvia, 
formació

• Acords de col·laboració 
amb patronals, col·legis 
professionals, entitats 
socials, agents de 
desenvolupament local, 
etc.

Correcta execució dels 
fons complint els requisits 

formals

• Model basat en 
compliment de fites i 
objectius vs model 
certificació de despesa 

• 6 principis transversals 
del MRR: frau, DNSH, 
etiquetatge verd i digital, 
ajudes d’estat i doble 
finançament, perceptor 
final i comunicació

• Mesures: coordinació 
entitats executores, 
sistema d’informació, 
guies i manuals, formació 
per a treballadors 
públics...

Governança i espais de 
participació

• Coordinació interna: 
Comissió 
Interdepartamental 
d’Inversions Estratègiques

• Coordinació institucional: 
comissions amb consells 
insulars i FELIB

• Coordinació externa: 
Comissió de Fons 
Europeus del Pacte de 
Reactivació

• Participació en 
Conferències Sectorials, 
comunicació amb la SGFE 
i amb el Govern espanyol

Com 
aprofitar els 

fons

Com 
absorbir-los

Com 
executar-los 

correctament

Com fer-ho 
de manera 

participativa
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Una economia més resilient i un model productiu més 
diversificat i innovador

Una transició ecològica cap a un model de creixement 
més sostenible i equilibrat territorialment

Una economia més digital, més productiva i 
generadora de valor afegit

Una transició justa i un creixement inclusiu que no deixi a 
ningú enrere

Eix 2

Eix 3

Eix 4

Diversificació 
econòmica

Cohesió social

Sostenibilitat

Competitivitat

Eix 1

Missió
Avançar decididament en la transformació del model econòmic i social de les Illes Balears 
per a fer-lo més resilient (i diversificat i innovador), més competitiu (i productiu i digital), 
més sostenible (i equilibrat territorialment) i més inclusiu (i cohesionat).

Visió
Garantir la prosperitat econòmica de les Illes Balears i el benestar de la seva ciutadania, 
sense deixar a ningú enrere i sense comprometre el futur de les noves generacions, amb 
un model productiu equilibrat basat en la societat del coneixement, capaç de posar en 
valor els avantatges competitius i de cooperar amb altres territoris en l’entorn de la Unió 
Europea i dels països de la Mediterrània.

Visió estratègica

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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12 estratègies per a 
la transformació del 

model econòmic i 
social de les Illes 

Balears

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Next
Generation EU

MFP
2021-

27

Règim 
fiscal

Factor 
d’insular

itat

Fons 
propis

ITS
Inversió privada

Fons 
europeus

Fons 
autonòmics o 

locals

Fons 
estatals
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Capacitat d’absorció -> Línies de suport a les petites i mitjanes empreses:

Suport per a l’enfocament i orientació dels 
projectes

Dinamització de PIME per aconseguir la 
seva implicació en projectes estratègics

Canal de comunicació exclusiu per a PIME 
(suportpime@oie.caib.es)

Plataforma web d’ajudes per a empreses 
(PAE)

Butlletí informatiu quinzenal Espai OIE

Publicació de les previsions de 
convocatòries d’ajudes

Difusió diària de les noves convocatòries 
d’ajudes (web, mailing...) 

Seminaris oberts sobre fons europeus per 
a empreses

Coordinació amb les patronals

Coordinació amb la Xarxa de Serveis 
Públics Empresarials i els Agents de 
Desenvolupament Local

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Gestió per fites i objectius

Etiquetatge 
verd i digital DNSH

Prevenció, 
detecció i 

correcció del 
risc de frau

Ajudes 
d’Estat i 

doble 
finançament

Identificació 
del 

perceptor 
final dels 

fons

Comunicació

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears

Correcta execució dels fons

Principis transversals o criteris de gestió dels fons MRR
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Mecanismes de governança

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Objectius de la reorganització administrativa:

1. Impuls i dinamització dels projectes estratègics

2. Gestió i coordinació dels fons MRR

Dues prioritats fonamentals de l’Oficina 
d’Inversions Estratègiques (OIE):A. Aconseguir l’absorció del màxim de fons 

possibles

B. Però sobretot, aprofitar els fons 
disponibles per impulsar inversions 
transformadores i avançar cap a un nou 
model econòmic i social

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Cogovernança

• El PRTR és un pla estatal => poc marge per decidir el destí dels fons

Paper coordinador de la SGFE

• Aprenentatge sobre la marxa, criteris poc clars, escassa difusió de 
materials de procediments i d’instruccions comunes

Distribució dels fons a través de les conferències 
sectorials
• No es té en compte el desigual impacte econòmic de la pandèmia entre 

territoris
• En general, no es té en compte el criteri de la insularitat

Informació prèvia sobre convocatòries i assignacions

• Dificulta la capil·laritat de la informació i, per tant, l’execució dels fons

Justificació dels fons

• Model basat en compliment de fites i objectius vs model certificació de 
despesa => no existeix el concepte de despesa elegible, però...

Sistema d’informació

• Retards en la implantació de CoFFEE
• Tampoc no disposam d’una visió territorial de l’impacte dels fons 

europeus

PERTE

• Nova figura que de moment no compleix les expectatives -> compendi 
de convocatòries

• PERTE autonòmics? Nous fons adhoc per a territoris insulars?

Flexibilitat per adaptar-se a les circumstàncies d’un 
entorn canviant
• Increment de preus i problemes de disponibilitat dels materials

Llums i ombres dels fons Next Generations EU

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears
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Tot i que és prest per fer balanç, sí que hi ha alguns programes
i algunes inversions que estan resultant exitoses... 

Inversió / programa Import 
adjudicat

Punts forts

KIT Digital 17,52 M Agilitat tramitació i elevat nombre de 
beneficiaris (942)

ZBE 21,33 M
Projectes de l'Ajuntament de Palma (ORA, 
Bicis, ZBE, busos elèctrics, electrolinera…) i 
Eivissa

Projectes científics de 
transició ecològica i digital 3,19 M N'han resultat beneficiaris la UIB, IMEDEA i 

Institu Oceanogràfic
Projectes Innovació FP 
2021 0,29 M Han aconseguit ser-ne beneficiaris diversos IES 

a Mallorca i Eivissa 

PIREP local 7,24 M

El Consell de Mallorca ha rebut fons 
(408.875€) per a la reforma de l'edifici nova 
seu Agència Defensa Territori Mallorca. Tb els 
ajuntaments de Sóller, Consell, Selva, 
Vilafranca, Sant Llorenç, Sta Eugènia, Es Castell 
i Es Migjorn

Restauració ecosistemes 
fluvials 2,21 M Projecte de l'Ajuntament Alcúdia, UIB i ADENA 

- WWF España

Moves II i III 7,86 M
Ampliació dels fons rebuts i de la convo com a 
conseqüència del bon ritme de concessions (-> 
19,28M)

Instal·lacions d’autoconsum 
(sectors productius + 
Admin. Púb. i tercer sector)

7,67 M
Ampliació dels fons rebuts i de la convo com a 
conseqüència del bon ritme de concessions (-> 
23,12M)

Adaptació normativa de 
residus i economia circular 15,48 M Convocatòria destinada a Entitats Locals 

d'elevada acceptació

Inversió / programa Import 
adjudicat

Punts forts

Millora xarxes d'abastiment 
aigua i reducció pèrdues als 
municipis petits i mitjans

2,58 M Convocatòria destinada a Entitats Locals 
d'elevada acceptació

Accessibilitat
infraestructures i 
equipaments de les entitats
locals

0,96 M Convocatòria destinada a Entitats Locals 
d'elevada acceptació

Infraestructures escèniques 
i musicals 0,72 M Destinataris privats i públics, i en marxa la 

convo 2023

Escoletes 0-3 14,23 M Volum de fons elevat i previsió de treure una 
nova convocatòria el 2023

Construcció de centres per a 
persones majors (Son 
Dureta, Sant Llorenç des 
Cardassar, Es Castell, 
Bunyola, Sant Lluís, Es 
Migjorn)

11,63 M

Gran nombre d'actuacions ja adjudicades en 
aquest àmbit (falten encara algunes, que pot 
ser les faran directament els 
conselles/ajuntaments)

Subministrament d'aules 
digital i subministrament de 
dispositius portàtils per a 
alumnat en situació de 
vulnerabilitat (2 licitacions)

18,83 M
Adjudicat un volum elevat dels fons i respon a 
una de les línies prioritàries del PRTR: 
digitalització

Pla INVEAT 21,95 M Important volum de fons mobilitzats, 
modernització equipaments hospitalaris

EDAR Palma II 118,54 M Adjudicada el 2/11/22

Experiències d’èxit a les Illes Balears ->

Els fons Next Generation EU a les Illes Balears



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Més informació a:

@FonsGoib
@OIE_goib

@FonsGoib
@OIEgoib

http://oie.caib.es

http://www.caib.es/sites/oie/ca/portada_dg/?campa=yes
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