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Fons Next Generation EU: com estan anant i com t’afecten

Un cop finalitzat el segon any de desemborsaments dels 
fons europeus Next Generation EU (NGEU), toca fer 
balanç. Espanya va incloure 28.400 milions d’euros del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el principal ins-
trument de l’NGEU, en els Pressupostos Generals de 
l’Estat del 2022. S’han complert les expectatives? S’estan 
implementant les inversions i les reformes segons el que 
es preveia?

Inversions: molts projectes activats i amb un ritme 
d’execució in crescendo

Molts projectes pressupostats es van posar en marxa el 
2022 (vegeu el primer gràfic), per un total proper als 
25.100 milions d’euros (el 88% del que s’havia pressupos-
tat), segons les dades d’execució pressupostària, amb les 
convocatòries d’ajudes i de licitacions competitives ober-
tes, així com les partides on s’ha iniciat la distribució de 
fons cap a les Administracions autonòmiques i locals i 
cap a les institucions públiques que executen els progra-
mes d’in  versió. No obstant això, a l’hora d’analitzar 
l’execució dels fons, aquesta estimació és massa àmplia, 
ja que inclou pro  jectes en què els fons estan (o ho esta-
ran de forma imminent) a disposició del sector públic, 
però en què encara no s’han resolt els beneficiaris de les 
ajudes associades. En altres paraules, diners que encara 
són «a les canonades». Si mirem els projectes activats el 
2021-2022, des de l’arrencada de l’NGEU, parlem de més 
de 47.000 milions d’euros, el 90% del que s’havia pressu-
postat.

Però si, en lloc dels fons pressupostats, ens cenyim als fons 
adjudicats, o, en l’argot pressupostari, «compromesos», 
tindrem una idea una mica més precisa sobre el ritme al 
qual les inversions van arribant a l’economia real. Amb 
aquest criteri, s’obté que, pel que fa al pressupost del 
2022, l’Administració General de l’Estat va adjudicar fons 
per valor de 21.900 milions d’euros (42.900 milions el 2021-
2022),1 el 77% del que s’havia pressupostat, tot i que una 
part van ser fons adjudicats a les comunitats autònomes, 
a les corporacions locals i als ens i les empreses públiques 
perquè, al seu torn, llancessin la corresponent licitació o 
convocatòria definitiva per al destinatari final. En particu-
lar, d’aquests 21.900 milions adjudicats, estimem que 
prop de 6.200 milions (el 28%) van ser convocatòries 
resoltes en favor d’empreses privades. D’aquests 6.200 
mi  lions, 2.200 van ser resolts en el primer semestre i 4.000 
en el segon, la qual cosa mostra una acceleració en la reso-
lució de les convocatòries per al sector privat en la segona 
meitat de l’any.

Al segon gràfic, podem distingir les principals convoca-
tòries de fons NGEU resoltes per l’Estat el 2021 i el 2022.2 

Destaquen els projectes en infraestructures ferroviàries, el 
programa de finançament per a les pimes i per als autò-
noms a través de garanties, el programa Kit Digital per fi -
nançar la digitalització dels autònoms i de les pimes, i els 
pro  grames en mobilitat sostenible i en transformació ur -
bana, així com d’energia amb una aposta clara per la sos-
tenibilitat (rehabilitació energètica d’edificis).

Si volem ser encara més precisos, i anar a l’última capa, és 
a dir, a la quantitat de fons que han arribat al teixit pro-
ductiu, la xifra serà inferior a la dels fons adjudicats, ja 
que els beneficiaris han de presentar la documentació 
abans que s’executi el pagament. Si ens centrem en els 
desemborsaments de l’Estat als destinataris finals (és a 
dir, els pagaments al sector privat, els pagaments d’ajudes 
directes a altres entitats públiques, sense les transferèn-
cies a altres entitats públiques en què aquestes han de 
publicar una convocatòria amb posterioritat per adjudi-
car els fons, i les ajudes per als centres tecnològics, uni-
versitaris i educatius), en relació amb el que s’havia pres-
supostat el 2022, s’obté que l’Estat va desemborsar 8.200 
milions, el 30% del que s’havia pressupostat en aquest 

1. Els fons compromesos el 2021-2022 van ser el 81,5% dels fons pressu-
postats en el conjunt dels dos exercicis.
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Espanya: fons NGEU, inversions 2022
(Milions d’euros)  

 

Nota: Les inversions activades inclouen els fons transferits (i encara no transferits però a punt 
de ser-ho) a comunitats autònomes, a corporacions locals i a organismes públics, tot i que no 
hagin publicat el programa d’ajudes associat.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la IGAE fins al novembre del 2022.

  

Pressupostades Activitats
 

 

2. En total, l’Estat va resoldre convocatòries el 2021-2022 per valor de 
19.200 milions d’euros (convocatòries resoltes en favor d’empreses priva-
des, així com ajudes directes adjudicades a altres entitats públiques en 
què no es requereix que aquestes llancin una convocatòria amb posterio-
ritat), als quals cal sumar els 4.100 milions resolts per les comunitats autò-
nomes.



21  

ECONOMIA ESPANYOLA | FOCUS

MARÇ 2023

03

exercici.3 Així i tot, durant la segona meitat de l’any pas-
sat, l’acceleració va ser palpable: l’Estat va desemborsar 
gairebé 6.000 milions d’euros, una quantitat que va tripli-
car la del primer semestre.

Pel que fa als PERTE, projectes amb un alt potencial de 
transformació i amb un elevat component de col·laboració 
público-privada, les convocatòries llançades (és a dir, la 
suma de les obertes i de les ja resoltes) el 2021-2022 van 
sumar 12.300 milions (gairebé el 30% del total dels 47.000 
milions d’euros en projectes activats el 2021-2022), entre 
les quals destaquen els 4.900 milions del PERTE d’energies 
renovables, els 2.000 milions del PERTE del VEC i els 1.840 
milions del PERTE del sector aeroespacial. Cal destacar 
que, tenint en compte el reforç dels 18.000 milions de 
préstecs que es pretén canalitzar als PERTE, la inversió pú -
blica total en aquests projectes entre el 2022 i el 2026 su -
perarà els 40.000 milions d’euros.

De cara al 2023, s’espera que els fons europeus tinguin un 
major protagonisme en l’economia: hi ha molts projectes 
posats en marxa que haurien de cristal·litzar i arribar al 
teixit productiu, i s’espera que es mantingui de manera 
consistent una velocitat de creuer en convocatòries i en 
desemborsaments com l’observada en el segon semestre 
del 2022. A més a més, les xifres anunciades de convoca-
tòries del primer semestre del 2023 evidencien la concen-
tració del pressupost en poques convocatòries amb una 
elevada dotació econòmica,4 i hauria de ser l’any en què 
s’obrin convocatòries d’envergadura en PERTE com el 
d’energies renovables i hidrogen verd o com la segona 
convocatòria de la cadena industrial del VEC (en la prime-
ra, es van resoldre projectes per 793 milions, per sota dels 
2.975 pressupostats).

Si s’executa5 tot el que s’esperava el 2022 i una part del 
que s’ha pressupostat el 2023 (en total, la xifra podria 
superar els 20.000 milions d’execució), l’impacte macro-
econòmic sobre el creixement el 2023 seria substancial i 
podria arribar a 1,0 p. p. Que els fons s’executin amb agili-
tat el 2023 és clau també perquè es continuïn desembor-
sant els fons europeus: els primers desemborsaments 
depenien, principalment, del fet que es realitzessin refor-
mes, però, a mesura que avancem, l’assoliment de metes 
quantificables (targets) relacionades amb les inversions 
guanyarà pes. Sense anar més lluny, el 2023, hi haurà 
objectius quantitatius que caldrà complir, mesurats des 
que va començar el Pla, entre els quals destaquen: 231.000 
actuacions de rehabilitació en almenys 160.000 habitat-

ges, un parc mínim de 238.000 vehicles i de punts de recà-
rregues, 800.000 pimes beneficiades amb el Kit Digital o 
un augment de la capacitat en renovables de 8.500 MW.

Les reformes el 2022: es compleix el calendari,  
a falta de tancar la segona reforma de les pensions

Durant la primera meitat del 2022, es va complir el calen-
dari de reformes pactat amb Brussel·les, la qual cosa ha 
permès que la Comissió Europea hagi donat llum verda al 
febrer al desemborsament de fons europeus per valor de 
6.000 milions d’euros, diners que Espanya rebrà propera-
ment, quan es produeixi l’aprovació final per part del Con-
sell Europeu. Entre les reformes, destaquen la llei per 
potenciar els plans de pensions d’empresa, que incremen-
ten l’aportació màxima conjunta de treballador i d’em  pre-
 sa desgravable a 10.000 euros,6 i el nou sistema de cotitza-
ció dels autònoms per mòduls.

Durant la segona meitat de l’any, es va prémer l’accelerador 
en lleis de modernització de les Administracions públi-
ques, com l’aprovació en Consell de Ministres del projecte 
de llei per a una reforma de la funció pública, que, entre 
altres elements, introdueix un complement vinculat al 
rendiment dels empleats públics, que es revisarà anual-
ment. A més a més, es va aprovar al Congrés la llei d’ava -
luació de les polítiques públiques per valorar ex ante i ex 
post els resultats de les polítiques públiques amb la crea-
ció d’una Agència d’Avaluació de les polítiques públiques, 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del portal del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència.

 

3. Dades fins al novembre del 2022.
4. Les cinc majors convocatòries en transició verda, digitalització, comerç 
i turisme, educació i ocupació copen, com a mínim, el 70% de les ajudes 
en cadascun d’aquests sectors. S’han pressupostat 11.600 milions d’euros 
en convocatòries en el 1S 2023.
5. Per execució, ens referim al fet que els fons siguin desemborsats i que 
el teixit productiu en pugui disposar.

6. No s’ha establert, però, un pla amb incentius fiscals per facilitar la 
mobilitat entre plans alternatius.
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el funcionament de la qual s’hauria de conèixer en el 3T 
2023, segons el cronograma del Pla de Recuperació, i que 
seria desitjable que primés les avaluacions realitzades per 
persones independents i externes a les Administracions 
públiques. També va entrar en vigor la Llei d’Ocupació, 
que dona un termini màxim d’un mes després del diag-
nòstic inicial perquè els demandants d’un lloc de treball 
obtinguin un pla individualitzat per trobar feina i que po -
tencia les eines digitals i els mecanismes d’avaluació en el 
funcionament del SEPE.

No obstant això, en l’àmbit de les pensions, la segona part 
de la reforma, centrada en els canvis en els anys cotitzats 
per al càlcul de la pensió i en l’augment de la base màxima 
de cotització i les pensions màximes, encara no està tan-
cada. És desitjable que aquesta reforma asseguri la soste-
nibilitat del sistema equilibrant els interessos de totes les 
generacions; aquesta reforma és la fita que falta per tan-
car per al desemborsament de fons per valor de 10.000 
milions d’euros cap a la meitat del 2023, vinculat als pro-
gressos realitzats en el segon semestre del 2022.

Javier Garcia-Arenas 

Estat d’execució dels PERTE
(Milions d’euros, a 14/12/2022)

PERTE Fons
públics

Convocatòries 
resoltes i obertes

Microelectrònica 12.250 –

Energies renovables, hidrogen i 
emmagatzematge (ERHE)

10.475 4.957

Vehicle elèctric i connectat (VEC) 4.295 2.018

Descarbonització 3.100 –

Digitalització del cicle de l’aigua 2.790 425

Aeroespacial 2.126 1.844

Economia social i de les cures 1.808 380

Salut d’avantguarda 1.650 912

Indústria agroalimentària 1.450 1.063

Nova economia de la llengua 1.101 298

Economia circular 792 192

Sector naval 310 250

Total 42.146 12.339

Font: Portal del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


