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Catalunya rebrà 682,4 milions d’euros dels recursos REACT-UE provinents dels 
fons europeus Next Generation fins al 2023 

 La Comissió Europea aprova la revisió del Programa Operatiu del Fons Social 

Europeu per fer front a les conseqüències socials de la Covid-19 
 

 El passat mes de juliol la UE ja va donar llum verda a la reprogramació dels Fons 

FEDER-REACT-UE  per import de 1.023 milions d’euros 
 

La Comissió Europea ha donat un pas més en el repartiment dels recursos procedents dels fons 
Next Generation per fer front als efectes de la pandèmia. En aquest sentit, ha aprovat la 
reprogramació del Programa Operatiu (PO) del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 
corresponent al període 2014-2020 en el marc del REACT-EU amb la inclusió de dos nous eixos 
prioritaris destinats a “fomentar la reparació de la crisi provocada per la Covid-19 i les seves 
conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia”, per 
un import total de 682,4 milions d’euros. D’aquests, ja n’ha autoritzat un primer tram de 595,6 
milions.  

D’acord amb el text aprovat per la Comissió, el PO del FSE inclou noves accions en el marc dels 
nous objectius d’inversió, com ara ajuts complementaris a les persones en situació d’expedient 
de regulació temporal d’ocupació (ERTO) relacionats amb la COVID-19, o la contractació de 
personal en l’àmbit sanitari per fer front a la pandèmia i en l’educatiu per garantir la continuïtat 
de l’ensenyament a tots els nivells.  

Proposta de programació REACT EU Catalunya 

Operació Proposta Modificació Ajut 
FSE 

Ajudes a la contractació de persones desocupades 62.350.000 

Ajudes a la contractació de joves 125.000.000 

Formació d’alt nivell en el sector digital, verd i assistencial per a persones 
desocupades 

15.000.000 

Formació per a persones ocupades 40.000.000 

Ajudes a joves autònoms 10.000.000 

Ajudes directes a persones en ERTO 93.000.000 

TOTAL 345.350.000 

Ajudes a la contractació de col·lectius vulnerables 37.650.000 

Contractació de personal en l’àmbit sanitari 100.000.000 



  

Programa d’economia social i ajuda a persones en risc i discapacitades 66.000.000 

TOTAL 203.650.000 

Contractació de personal en l’àmbit educatiu 120.276.924 

TOTAL 669.276.924 

Assistència tècnica 13.123.077 

TOTAL REACT-EU 682.400.000 

 

Fons Next Generation-REACT-UE: 1.706 milions d’euros  

El passat mes de juliol, la Comissió Europea també va donar el seu vistiplau a la reprogramació 
de PO FEDER de Catalunya amb l’objectiu de reassignar els recursos per fer front a les 
conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia, per un import de 1.023 milions d’euros. 
Entre els nous projectes destaquen, per exemple, la reforma i ampliació d’hospitals públics, la 
creació d’una unitat de protonteràpia, l’adquisició d’un ciclotró de medicina nuclear, el reforç de 
la xarxa de fibra òptica, la construcció de vies ciclistes, o l’ampliació i construcció de nous centres 
educatius, entre d’altres. 

D’aquesta manera, Catalunya rebrà un total de 1.706 milions d’euros procedents dels fons 
REACT-UE fins l’any 2023.  

  

 Fons Next Generation- REACT-UE Catalunya  (en milió d’euros) 

Fons FEDER 1.023,4 

FSE 682,4 

TOTAL 1.706,8 

 

 


