
.
 

1

Fons
Next Generation EU 
(NGEU)

Butlletí actualitat NGEU 3 - Juny/Juliol del 2021

Una resposta excepcional a
una crisi sense precedents

PLA D'ESPANYA (Pla Espanya Pot)

La Comissió i el Consell donen llum verda al pla espanyol

En aquest sentit, després que Europa comenci a fer efectius els pagaments, la Comissió Europea 
durà a terme l'avaluació periòdica dels plans durant la fase d'aplicació (2021-2026). El compli-
ment dels objectius compromesos per cada país condicionarà els abonaments posteriors de fons, que 
tindran una periodicitat semestral.

Ara que el Consell ha ratificat el pla, es desblocaran els primers fons en forma de bestreta, als quals 
els seguiran pagaments periòdics a mesura que s'assoleixin les fites i els objectius compromesos.

La Comissió Europea va aprovar el dia 16 de juny el Pla de Recuperació, Transformació i Resilièn-
cia d'Espanya presentat el mes d'abril passat. El Consell el va validar el dia 13 de juliol. Espanya, 
juntament amb Portugal, és un dels primers països que ha vist com s'aprovava el seu pla.

Després de valorar-lo, la Comissió Europea ha ressaltat que el pla és coherent amb els objectius 
del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència. El pla espanyol ha obtingut la qualificació més 
alta en tots els apartats que valora la Comissió, tret de la metodologia per determinar els costs de les 
actuacions, en què ha aconseguit la segona millor nota possible.



Desembol o 
de fondos
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La Comissió Europea va fer la primera emissió de deute el 15 de juny, per un valor de 20.000 
milions d'euros. En total i fins al 2026, Brussel·les demanarà als mercats fins a 800.000 milions 
d'euros per pagar els fons als països membres que compleixin els objectius establerts en els seus 
plans nacionals.

Més endavant, un cop s'acabin les inversions i els països hagin aplicat les reformes, la Unió Europea 
començarà a tornar el deute contret als mercats financers.

Com obté els Fons NGEU la Unió Europea?

Per finançar les activitats proposades pels estats membres dins del Mecanisme per a la Recuperació i 
la Resiliència, la Comissió Europea demana finançament als mercats financers. Aquest endeuta-
ment de la Comissió Europea s'empara en l'aprovació de la decisió de recursos propis per tots els 
estats membres (EM), que s'ha fet en els darrers mesos.

Principals fites pendents del Pla de Recuperació
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Si es compleixen els terminis estimats perquè el Consell aprovi definitivament el Pla d'Espanya, igual 
com ha de passar amb la resta d'estats membres, Espanya podria rebre fins a un 13% dels fons 
com a bestreta (9.000 milions d'euros) al mes de juliol. Addicionalment, podria rebre el primer paga-
ment semestral al mes de desembre.

Tot i que encara no han arribat els fons NGEU a Espanya, el Govern ha executat una part de la 
despesa per endavant: va incloure una partida de 26.634 milions d'euros per a ajuts en els pressu-
postos generals de l'Estat de 2021 (24.198 milions d'euros corresponen al Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència). Aquesta despesa es finança, d'entrada, amb deute públic nacional i, posteriorment, es 
compensarà amb els fons NGEU quan Europa els aboni. Així doncs, a Espanya ja es publiquen convo-
catòries de subvencions amb càrrec als fons europeus.

Quan i com es distribuiran els fons?

Avançaments en 
les inversions 
i reformes
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Hi ha cap límit per als ajuts a les empreses privades?

La intensitat dels ajuts permesos a cada empresa està limitada pel règim d'ajuts d'estat europeu. 
Aquesta norma europea restringeix les quantitats que cada govern pot transferir a una empresa 
per garantir la igualtat d'oportunitats a tots els estats membres, amb unes condicions semblants per 
competir, independentment dels recursos fiscals del país.

Aquest marc preveu tres opcions:

vAjuts directes del Govern (també anomenats ajuts de mínims): preveuen fins a
200.000 euros d'ajut en tres anys, amb una aprovació molt ràpida de Brussel·les, gràcies al nou
procediment establert arran de la pandèmia.

Exempcions sectorials: en el cas de projectes sobre medi ambient i energia, R+D i desenvolupa-
ment regional, entre d'altres, la norma preveu un règim d'ajuts especial. Aquests projectes han de 
tenir la justificació pertinent. Més informació en el Reglament general d'exempció per categories.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3A0802_4#:~:text=Conocido%20como%20Reglamento%20general%20de,previo%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Europea
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En tot cas, s'ha de garantir que cada convocatòria del Govern o de l'administració local compleix el 
marc d'ajuts.

Sol·licituds extraordinàries a la Comissió Europea: requereixen l'aprovació del departament 
de la Competència i es podrien fer servir per a projectes estratègics (els PERTE). La Comissió 
Europea s'ha compromès a agilitar el procediment per als projectes vinculats al Mecanisme de
Recuperació i Resiliència.
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El Pla de Recuperació se centra sobretot en la transformació de la mobilitat. El mes d'abril es va 
aprovar la línia MOVES III, però encara se n'ha de fer la convocatòria.

A Espanya, els projectes d'interès especial, que involucren tota la cadena productiva en àmbits parti-
cularment estratègics (PERTE), són els sectors de l'automoció, l'agroalimentari, la sanitat i l'aeroespa-
cial, i també l'ús de la llengua espanyola en la intel·ligència artificial.

Per engegar-ho, cal que el Consell de Ministres aprovi per acord les bases de les convocatòries per 
participar en els PERTE, tal com s'estipula en el Reial decret 36/2020. Així mateix, el Ministeri d'Hisen-
da té pendent de publicar el registre d'empreses que s'han d'incloure en els PERTE.

ESPANYA VERDA
40% dels fons

28.000 milions d'euros

Iniciatives
en funcionament
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Sanitat: anunciat el 19 de maig, l'objectiu d'aquest PERTE és d'impulsar un siste-
ma de salut capdavanter, que incorpori els avenços en biotecnologia, prevenció i 
altres àrees a les accions sanitàries d'Espanya. S'integraran en aquest PERTE tant 
l'Administració Pública com les empreses i l'ecosistema científic.

Automoció: anunciat al començament del 2021, el Govern té com a objectiu trans-
formar aquest sector i encapçalar la mobilitat sostenible, digital, connectada i 
segura, amb inversions públiques i privades a tota la cadena de valor del sector de 
l'automoció.

Mobilitat sostenible: convocatòria MOVES III

Espanya Verda

Projectes estratègics (PERTE) anunciats



Mobilitat sostenible: MOVES per a flotes d'empreses
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A banda d'això, el Ministeri de Transició Ecològica preveu de publicar en el Pla de Recuperació un 
MOVES per a projectes singulars, que doni un ajut per comprar vehicles elèctrics o híbrids endollables 
per a flotes.

Característiques:

 Se'n poden beneficiar vehicles de lísing o rènting i s'hi inclouran ajuts per als punts
 de recàrrega.

 De manera similar al MOVES III, si s'hi afegeix el desballestament del vehicle, l'ajut
 pot ser superior.

 Té l'avantatge que és més simple a l'hora de fer-ne la gestió que el MOVES III, i que s'han   
 eliminat uns quants límits amb relació al nombre de vehicles per empresa que se'n poden   
 beneficiar.

 El Ministeri mateix farà les convocatòries singulars del MOVES; en canvi les CA executaran el  
 MOVES III.

Ajuts relacionats amb camions, autobusos o trens:

Preveu ajuts per a:

Turisme M1    Motocicletes L3e 
Furgonetes o camions N1  Motocicletes L4e
Quadricicles L6e i L7e  Motocicletes L5e

Pendent de convocatòria - 31/12/23 Concurrència Simple (Per ordre de registre) 400.000.000 €

Programa d'incentius per comprar vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega

Modalitat d'adquisició directa

Ràpida 40 kW < P < 100 kW           Convencional 7 kW < P < 15 kW 
Ultraràpida P > 100 kW           Semiràpida 15 kW < P < 40 kW

Tipus de sistema de recàrrega per triar:

Sobre la inversió per triar segons CA

Amb un màxim de 2,5 M€ per convocatòria

Ajut màxim
35-60%

Característiques:

Ajut màxim per empresa 50 vehicles/any

Acció 1: Adquisició de
vehicles amb energies alternatives

Ajut màxim per empresa 800.000 €/expedient

Acció 2: Instal·lació de
la infraestructura de recàrrega

Modalitat d'adquisició directa i indirecta

Tipus de vehicles per triar:

Sobre la inversió per triar segons CA
Ajut màxim

700-5.000 €

Acció 2: Instal lació de 
la infraestructura de recàrrega 

 

La instal·lació de punts de recàrrega, hidrogeneres 
i benzineres per a vehicles elèctrics, 
d'hidrogen i de gas, respectivament. Els punts 
de recàrrega poden ser privats, però poden prestar 
servei a altres empreses (p. ex: a un polígon).
  

Comprar vehicles que funcionen 
amb energia renovable (hidrogen, 
gas natural i electricitat) i el 
desballestament dels antics.
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Innovació: ajuts NEOTEC
Van destinats a empreses joves ―de menys de sis anys― que s'inclinen de manera decidida per la 
tecnologia. Els fundadors han de participar en alt grau en les empreses. El CDTI, que depèn del Minis-
teri de la Ciència, gestiona aquests ajuts.

Eficiència energètica: rehabilitació d'habitatges

La rehabilitació massiva d'habitatges és un dels programes principals dins de l'eix de transició 
ecològica del Pla Espanya Pot. Aquest programa actualment és en fase d'elaboració. El 21 de juny, el 
Govern en va publicar l'esborrany del Reial decret llei.

Contingut més important:

Detalla les actuacions que s'han de dur a terme en aquest àmbit: inclou els barris, els edificis 
i els habitatges.
 
Les actuacions són per reduir-ne el consum energètic. De fet, el percentatge de subvenció 
augmenta en funció de la reducció en el consum energètic obtingut.

Per facilitar la gestió a les comunitats de propietaris, s'ha creat la figura de l'agent rehabilita-
dor. Les comunitats de propietaris poden delegar en aquest agent (empresa, professional, 
entitat o gestor) la recepció i gestió dels ajuts a nom seu.

El MITMA (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana), responsable de distribuir els fons a les 
comunitats autònomes, ha de gestionar els ajuts. D'altra banda, les CA n'han de publicar les convo-
catòries. S'espera que això s'esdevingui al mes de juliol.

Aquí pots trobar-ne més informació

Condicions dels ajuts NEOTEC

Del 17 de maig fins al 8 de juliol de 2021Termini

Petites empreses que fan recercaBeneficiaris

-  Inversions en equips
-  Despeses del personal
-  Materials
-  Col·laboracions externes / assessoria
-  Altres costs: lloguers, subministraments, etc.

Actuacions
per triar

Pressupost mínim 175.000 € 
Durada:
      - 1 any (01/01/2022 – 31/12/2022)     
      - 2 anys (01/01/2022 – 31/12/2023)

Tipus de projecte:

36.460.000 €

70 – 85 %  del pressupost de l'actuació fins a un màxim de   250.000 – 350.000 €

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/2021-06-18_rd_fondos_prtr.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=neotec+2021&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=3004&xtmc=neotec_2021&xtcr=1&r=2048*1153
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Enllaços d'interès

Fons NGEU en detall / BBVA

Pla Espanya Pot (text complet) / Moncloa

Pla de Recuperació Europeu / Comissió Europea

Anàlisi del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya (anglès)
/ Comissió Europea

Si tens cap dubte sobre els Fons NGEU, contacta amb el teu Gestor BBVA.

Glossari

MOVES: programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible. Se n'han fet tres
edicions.

REGISTRE ESTATAL D'ENTITATS INTERESSADES EN ELS PERTE: totes les entitats
vinculades al desenvolupament d'un projecte estratègic per a la recuperació i transformació 
econòmica (PERTE) s'han d'inscriure en aquest registre estatal, que depèn del Ministeri 
d'Hisenda. Encara s'ha de crear.

NEOTEC: programa de finançament per engegar els nous projectes empresarials, que 
requereixen l'ús de tecnologies o coneixements obtinguts a partir de la recerca, per als quals 
l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de la tecnologia.

CDTI: Centre per al desenvolupament tecnològic industrial.

MRR: el Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) constitueix el nucli dels Fons 
NGEU. Té com a finalitat donar suport a la inversió i les reformes als estats membres per 
aconseguir una recuperació sostenible i resilient, i també promoure de manera prioritària la 
sostenibilitat i la digitalització a la Unió Europea.

https://www.bbva.es/en/general/fondos-europeos-next-generation.html
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/system/files/com_322_4_swd_en.pdf


ADVERTIMENT LEGAL

Aquest document s'ha elaborat amb una finalitat informativa, i la informació que s’hi facilita té un caràcter merament
il·lustratiu. No s'ha de considerar en cap cas la informació proporcionada com a assessorament financer, ni
en matèria d’inversions, ni des d'un punt de vista fiscal, legal o de qualsevol altra mena; ni tampoc s’ha d’entendre
com una recomanació per dur a terme operacions, ni ha de constituir la base per prendre decisions en una direcció
determinada. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., o qualsevol altra entitat del grup, (d’ara endavant, “BBVA”) no assumeix
cap compromís de comunicar canvis ni d’actualitzar el contingut d’aquest document. Totes les dades que conté
aquesta presentació són orientatives i poden variar.

BBVA ha obtingut la informació que inclou aquest document (d’ara endavant, la “Información”) de fonts considerades com a 
fiables, però, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar que la Informació continguda no és errònia o equívoca, BBVA no 
manifesta ni garanteix, expressament o implícitament, que sigui exacta, completa o actualitzada, i no s'hi ha de confiar com si 
ho fos.

BBVA declina expressament cap responsabilitat per error o omissió en la informació que conté el document.

Ni aquest document ni el seu contingut constitueixen una oferta, invitació, sol·licitud, proposta de finançament o
provisió de cap altre tipus de serveis bancaris, ni poden servir de base per a cap contracte, compromís o decisió de
cap mena, sense que en particular vinculi el BBVA per exercir les funcions que se li atribueixen.

La prestació potencial pel BBVA d’algun servei es condiciona a l’aprovació dels comitès interns de decisió de
BBVA, al fet que tota la documentació jurídica definitiva de l’operació sigui satisfactòria al parer de BBVA i que
l’operació tingui lloc efectivament i s’executi d’acord amb els termes que es detallin en un mandat o oferta posterior.

En cap cas, BBVA, les seves sucursals i/o els seus consellers, directius, empleats i personal autoritzat són responsables
de perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, que puguin resultin de l’ús d’aquest document
o del seu contingut.

Aquest document és propietat de BBVA. Totes les denominacions, dissenys i/o logotips que figuren en aquest
document són marques enregistrades degudament per BBVA.

La informació que conté aquest document té caràcter confidencial, i cap part d’aquest document no pot ser (i)
copiada, fotocopiada o duplicada de cap manera o mitjà, (ii) redistribuïda, (iii) difosa, esmentada, comunicada (iv)
ni lliurada a cap altra persona o entitat subjecta sense l’autorització prèvia i per escrit de BBVA.

Amb la recepció d’aquest document, s’entén que els destinataris accepten íntegrament els advertiments i les
condicions expressades anteriorment.
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