
Les pimes i el finançament amb 
Fons Next Generation



EXECUCIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS FONS NGEU

➢ Entre 2021 i 2022: compromisos pressupostaris

per valor de 42.000 M€ (60% de la fase 1 de 70.000M€)

• 20.628 M€ (49,1%) a les Comunitats Autònomes

▪ 3.039 M€ (14,7%) a Catalunya

➢ S’han resolt subvencions i licitacions per valor

global de 23.300 M€ (55,4% del total compromès) – dades

31 desembre 2022.

• Estat ha executat el 87% del pressupost que

executa directament

• Les CA han executat el 20% del pressupost

assignat.

Dades del Govern de l’Estat (informe febrer 2023)

Compromís 
pressupostari

42.000 Convocatòria? Resolucions23.300 Pagament?



EXECUCIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS FONS NGEU

➢ Algunes de les convocatòries estatals més exitoses

han estat:

▪ el KIT DIGITAL (113.000 beneficiaris, 19.704 a

Catalunya)

▪ el programa de rehabilitació d’edificis (amb

més de 1.000 milions mobilitzats)

▪ i els programes de connectivitat digital i 5G

(2.300 M€ a tot l’Estat).

Els programes gestionats per les CA amb més

èxit són:

➢ Les ajudes per autoconsum energètic

➢ El programa MOVES III de renovació

d’automòbils.



EXECUCIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS FONS NGEU

➢ Els 4.995 M€ destinats a Catalunya (suma gestió Generalitat + convocatòries resoltes de l’Estat)

➢ Representa el 21,4% del total dels fons assignats (convocatòries resoltes).

➢ Més de 300 convocatòries resoltes

Fitxa Catalunya



EXECUCIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS FONS NGEU

Dades de la Generalitat de Catalunya (informe febrer 2023)

➢ 3.113,9 M€ de gestió Generalitat de Catalunya (89,9% han estat ingressats a la Generalitat)

➢ 49,9% d’execució (fons mobilitzats)

➢ 269 convocatòries i licitacions publicades per la Generalitat



EXECUCIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS FONS NGEU

➢ Sobre l’execució dels fons NGEU

➢ Els fons europeus NGEU a les mipimes

▪ Estan arribant recursos a les mipimes?

▪ Quines són les convocatòries a les que concorren?

▪ Amb quins problemes es troben?

▪ L’execució dels fons europeus s’ha accelerat en els últims mesos, tant per part de

l’Estat com de la Generalitat, però encara no està al nivell desitjable.

▪ Entre l’Estat i la Generalitat s'han publicat 306 convocatòries de subvencions: dificultat

per fer-ne el seguiment, diferents requisits, terminis de presentació...

▪ Poca participació dels agents econòmics en el disseny i execució de les

convocatòries

▪ El seguiment del grau d’execució, dels beneficiaris i l’anàlisi d’impacte són elements que

cal millorar.

▪ Encara queda molt per fer: s’ha arribat a l’equador de les subvencions però falta

l’addenda (94.300 M€: 7.700M€ per PERTEs; 84.000M€ crèdits; 2.600 M€ RepowerEu)



Resultats de l’enquesta



Composició de la mostra

7,5%

46,8%

36,5%

7,8% 1,4%

Sense persones treballadores

D'1 a 9 persones treballadores

De 10 a 49 persones treballadores

De 50 a 249 persones treballadores

250 i més persones treballadores

Per nombre d’ocupats

2,2%

23,1%

2,5%

5,3%

14,2%

1,4%6,7%

12,8%

10,9%

20,9%

Primari Ind manufacturera

Ind extractives, enregia, aigua,... Construcció

Comerç Transport i emmagatzematge

Hostaleria Serveis a les empreses

Serveis a les persones Altres serveis

Per sector d’activitat

520 enquestes
Marge d’error del 4,29
Interval de confiança del 95%



Sol·licitud d’ajut públic per part de les empreses

55,2%

44,8%

N'han sol·licitat No n'han sol·licitat

Més de la meitat d’empreses han sol·licitat algun ajut públic. Segmentant per grandària
d’empresa, destaca el menor pes de les empreses sense assalariats que han demanat algun ajut
(29,6%) i el major pes de les petites (71,8%).



Han sol·licitat ajut públic

2,0%

12,6%

30,3%

37,9%

52,5%

De l’administració comarcal

De l’administració local

Del Govern central (inclou Seguretat Social,
SEPE, etc.)

De la Unió Europea

De la Generalitat (inclou SOC, ICAEN i altres
agències)

De les empreses que han sol·licitat ajut públic, el 52,5% ho ha fet a la generalitat, el 37,9% a la 

UE i el 30,3% a l’administració central.



Format dels ajuts sol·licitats

1,5%

4,5%

7,1%

92,4%

Aval públic

Altres

Crèdit o préstec bonificat

Subvenció

El format majoritari dels ajuts és en forma de subvenció (92,4%). A molta distància, el crèdit o 
préstec bonificat (7,1%).



Percentatge de finançament públic de l’ajut sobre les despeses elegibles

17,7%

9,9% 9,9%

17,0%

27,7%

17,7%

DEL 100% DEL 80% AL 99% DEL 60% AL 79% DEL 40% AL 59% DEL 20% AL 39% DE L'1% AL 19%

% d'empreses

% de finançament

Al 28% d’empreses l’ajut els cobreix d’entre el 20% al 39% del projecte. Al 17,7% 
d’empreses l’ajut els cobreix el 100% del projecte.



Procedència dels ajuts, eren fons NGEU ?

55,4%

17,4%

27,2%

Sí, eren fons NGEU No eren fons NGEU No ho sé

Hi ha un alt desconeixement de la procedència dels fons. El 27,2% no sap si l’ajut rebut era NGEU 
o no ho era.



Ajuts sol·licitats

1,5%

4,5%

5,1%

5,6%

24,2%

24,2%

67,2%

Subvencions LEADER

Subvencions a l’emprenedoria

Pla Moves de renovació de vehicles

Ajuts a la Indústria connectada 4.0

Autoconsum energètic-plaques
fotovoltaiques

Altres

Digital Kit

De les empreses que ha sol·licitat ajut, el 67,2% ho ha fet en relació al kit digital i el 24,2% en 
relació a l’autoconsum energètic-plaques fotovoltaiques.



Valoració d’aspectes en relació a la tramitació de l’ajut

2,6

2,7

2,9

3,0

3,1

3,2

3,4

3,6

Termini de sol·licitud massa curt

Requisits difícils de complir

Percentatge de finançament públic massa
baixa sobre la inversió elegible

Dificultat per tenir personal especialitzat en la
tramitació

Sol·licitud i paperassa massa feixugues

Absència de bestreta o avançament dels ajuts

Termini massa llarg de cobrament de l’agut

Incertesa sobre la data exacta de cobrament 
de l’ajut

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Gens d’acord Totalment d’acord

Positiu Negatiu



Motius pels quals no han demanat ajut públic

1,2%

2,5%

3,1%

3,1%

5,0%

5,6%

6,8%

16,8%

30,4%

41,0%

52,8%

Absència de bestreta o avançament dels ajuts

Obligació de comptar amb altres socis

Termini de sol·licitud massa curt

Termini massa llarg de cobrament de l'ajut

Percentatge de finançament públic massa baix sobre la…

Impossibilitat d’aportar un aval bancari

Incertesa sobre la data exacta de cobrament de l’ajut

Manca de personal especialitzat per a preparar la…

Sol·licitud i paperassa massa feixugues

Requisits difícils de complir

Desconeixement dels ajuts disponibles
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Termini entre la sol·licitud i el cobrament
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Termini mitjà entre la sol·licitud i el 
primer cobrament de l’ajut

En cas de no haver cobrat, termini mitjà des de 
la sol·licitud

28%

72%

Han cobrat alguna part

No han cobrat

% d’empreses

El rang de cobrament de l’ajut, és molt ampli. Un 25% es cobren en un termini de 3 mesos o menys des de la formulació de la
sol·licitud i un 50% en un termini de 6 mesos o menys. El 50% en un termini superior als 6 mesos (des de la formulació de la
sol·licitud)



Àmbits dels fons NGEU considerats, a priori, més adients/interessants per 
a la seva empresa?

0,3%

2,5%

2,5%

2,5%

2,8%

3,3%

5,6%

16,2%

24,0%

24,8%

29,5%

31,2%

36,2%

70,2%

PERTE de la Llengua

PERTE de l’Hidrogen

PERTE de l’Economia circular

PERTE de l’Economia social

PERTE Agroalimentari

PERTE de la Salut

PERTE Vehicle elèctric

Economia circular

Innovació de producte

Formació i capacitació dels treballadors

Innovació de procés

Autoconsum energètic

Eficiència i estalvi energètics

Digitalització del negoci



Percepció sobre qui pensen les pimes que estan sent els principals 
beneficiaris dels fons NGEU

5,0%

6,1%

13,6%

18,9%

50,1%

68,5%

Les pimes

Les universitats

Ningú, ja que els fons encara s'estan
desplegant

Els centres tecnològics i de recerca

Les administracions públiques

Les grans empreses



Conclusions de l’enquesta

➢ Més de la meitat d’empreses han sol·licitat algun ajut públic.

➢ Segmentant per grandària d’empresa, destaca el menor pes de les empreses

sense assalariats que han demanat algun ajut (29,6%) i el major pes de les

petites (71,8%).

No han sol·licitat ajut públic

- Desconeixement dels ajuts disponibles (52,8%)

- Requisits difícils d’acomplir (41,0%)

- Sol·licitud i paperassa massa feixugues (30,4%)

- Manca de personal especialitzat per a tramitar l’ajut (16,8%)



Conclusions de l’enquesta

Han sol·licitat ajut públic

- De les empreses que han sol·licitat ajut públic, el 52,5% ho han fet a la Generalitat, el 37,9% 

a la UE i el 30,3% a l’Administració central.

- El format majoritari dels ajuts és en forma de subvenció (92,4%). A molta distància, el crèdit o 

préstec bonificat (7,1%).

- Al 28% d’empreses l’ajut els cobreix d’entre el 20% al 39% del projecte. Al 17,7% d’empreses 

l’ajut els cobreix el 100% del projecte.

- Hi ha un alt desconeixement de la procedència dels fons. El 27,2% desconeix si l’ajut rebut 

era NGEU o no ho era.

- De les empreses que ha sol·licitat ajut, el 67,2% ho ha fet en relació al kit digital i el 24,2% en 

relació a l’autoconsum energètic-plaques fotovoltaiques.

El que més preocupa, en ordre:

- Incertesa sobre la data exacta de cobrament de l’ajut

- Termini massa llarg de cobrament de l’ajut

- Absència de bestreta o avançament dels ajuts

El rang de cobrament de l’ajut, és molt ampli. Un 25% es cobren en un termini de 3 mesos o

menys des de la formulació de la sol·licitud i un 50% en un termini de 6 mesos o menys. El 50%

en un termini superior als 6 mesos (des de la formulació de la sol·licitud).



Conclusions de l’enquesta

Totes (Han sol·licitat ajut i no l’han sol·licitat)

Àmbit prioritaris per les pimes

• Digitalització del negoci (70%)

• Eficiència i estalvi energètics (36%)

• Autoconsum energètic (31%)

• Innovació de procés (30%)

• Formació i capacitació dels treballadors (25%)

• Innovació de producte (24%)

• Economia circular (16%)

Qui pensen són els principals beneficiaris dels Next Generation

✓ Les grans empreses (69%)

✓ Les administracions públiques (50%)

✓ Els centres tecnològics i de recerca (19%)

✓ Ningú, ja que els fons encara s'estan desplegant (14%)

✓ Les universitats (6%)

✓ Les pimes (5%)



Comentaris i recomanacions sobre el tema

1.- Replantejar el desplegament de la resta de fons NGEU: més col·laboració público-

privada

• La dificultat que representa gestionar un import de recursos tan elevat en només tres anys

està generant importants colls d’ampolla a les administracions públiques a tots els

nivells.

• S'hauria d'elaborar un full de ruta realista per al desplegament de la resta del Pla que

permeti maximitzar-ne l'impacte i redueixi el risc que es desaprofitin part dels seus recursos

o s'utilitzin de manera poc productiva.

• Entitats com les organitzacions empresarials i els col·legis professionals poden

contribuir de manera important a l’execució dels fons, a agilitzar-ne la gestió

administrativa i a assessorar a les pimes i autònoms en les seves sol·licituds.

• Les pimes demanen que es destinin més fons a l'autoproducció energètica, la qual cosa

requereix accelerar el desplegament dels Fons Repower de la UE i la reestructuració dels

pressupostos de la NGEU per destinar fons a aquesta finalitat.



Comentaris i recomanacions sobre el tema

2.- Millora en l’operativa dels fons: + col·laboració, + simplicitat, + pimes

+ col·laboració

• El Kit Digital és un referent, amb el seu esquema d'aplicació descentralitzat en cooperació

amb el sector privat, que ha destacat en la distribució de fons a les pimes, en particular a

les microempreses.

• Ampliar el número de programes on la col·laboració público-privada n’acceleri

l’execució i en garanteixi l’èxit en els objectius.

• Cal garantir la transparència sobre l'execució dels fons i l'arribada a l'economia real.

La informació ha de permetre conèixer el volum de recursos que va arribant als

seus destinataris finals, així com la situació real de cada d’inversió compromès, per poder-

ne avaluar el desplegament i valorar la necessitat d’introduir modificacions.

• Cal avaluar la repercussió dels fons en l’avanç de les polítiques transversals, com la igualtat

de gènere, fonamental per la cohesió social, i d’altres com la digitalització i la

descarbonització.



Comentaris i recomanacions sobre el tema

+ simplicitat

• Millorar els mitjans destinats a agilitzar la tramitació administrativa dels projectes i a reduir-

ne el cost per als sol·licitants. Convindria reforça les unitats administratives encarregades de

la gestió de les ajudes i licitacions, invertir en la digitalització dels procediments requerits i

permetre un major ús de procediments de control a posteriori i per mostreig.

• Reforçar els mecanismes de difusió de la informació sobre l'accés als ajuts. S’ha

d’incorporar la digitalització i la programació d’alertes, per exemple, incloent notificacions via

Whatsapp/e-mail quan s'inicien convocatòries.

• Les pimes haurien de presentar els documents una sola vegada, accessibles per a totes

les convocatòries i per a totes les administracions .

• Cal millorar la redacció de les convocatòries i licitacions evitant ambigüitats i

imprecisions, així com per eliminar exigències poc raonables de caràcter tècnic o financer,

calibrar-ne millor els terminis i evitar àmbits massa fragmentats.

• Ampliar les categories de costos elegibles per incloure les despeses fungibles i de

consultoria i les derivades de certificacions i auditories exigides, així com permetre un cert

grau de compensació entre partides.



Comentaris i recomanacions sobre el tema

+ pimes

• És fonamental facilitar l'accés a serveis de suport en la tramitació de les ajudes més

complexes.

• Es proposa la creació de la figura dels agents verificadors independents que realitzi la

verificació del compliment de les condicions d'accés als ajuts i del seu compliment.

• Les deduccions fiscals per inversions de les pimes en digitalització i sostenibilitat s'han

d'explorar com a alternativa a les convocatòries de finançament, costoses i feixugues tant per

a les administracions com per als sol·licitants.

• Les convocatòries haurien de tenir períodes de sol·licitud més llargs o romandre obertes

fins que s'esgoti el pressupost i establir els termes exactes de desemborsament per facilitar la

planificació financera dels sol·licitants.

• Els pagaments anticipats, una cobertura més gran de les despeses elegibles i les garanties

de sol·licitud més baixes també serien un avantatge. Les pimes s'han de finançar

majoritàriament amb subvencions, en lloc de préstecs i garanties.



Comentaris i recomanacions sobre el tema

3.- Projectes estratègics per a pimes: PERTEs territorials

• Els Projectes Estratègics (PERTE), amb una part substancial de fons no utilitzats, no han

tingut èxit, per la qual cosa el seu pressupost restant s'hauria de destinar a convocatòries

individuals adreçades a necessitats generals de les pimes, així com a projectes sectorials

locals amb impacte territorial (d'acord amb les prioritats RISC3).

• Introduir una nova figura de projecte tractor territorial (PERTE Territorial) que permeti

dissenyar actuacions d'envergadura adaptades a la realitat socioeconòmica de cada

comunitat autònoma

• Garantir la participació de pimes a tots els Projectes Estratègics de Recuperació i

Transformació (PERTE) que s’aprovin.



Les pimes i el finançament amb 
Fons Next Generation


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28

