
El 2020, els països europeus van establir el marc pressupostari de la Unió Europea per als 7 anys 

següents (Marc Financer Plurianual -MFP- 2021-2027). 

El juliol de 2020, però, a causa de la crisi sanitària, econòmica i social per la COVID-19, la UE va 

decidir complementar el seu pressupost amb una dotació extraordinària de 750.000 milions 

d’euros addicionals, el conegut com a Fons de Recuperació Europeu o fons Next Generation 

EU. Sumant totes aquestes accions, la dotació eleva el sostre total de despesa de la UE a 1.800 

milions d’euros per als anys vinents. 

Objectius dels fons:

Rellançar l’activitat econòmica per superar la crisi a curt termini. 

Millorar el potencial de creixement amb reformes estructurals i mesures per 

augmentar la productivitat (a mitjà i llarg termini).

Fons Next 
Generation EU
NGEU
Una resposta excepcional a 
una crisi sense precedents
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El Fons de Recuperació Europeu o programa NGEU és un 

instrument temporal de recuperació que ha de 

contribuir a reparar els danys econòmics i socials 
immediats causats per la pandèmia del coronavirus.



El desemborsament dels fons està condicionat a l’elaboració, negociació, aprovació i 
execució per cada estat membre d’un pla nacional d’inversions i reformes. N'ha d’incloure 

una anàlisi detallada, un calendari i, a més, cal que concordi amb les prioritats europees i sigui 

coherent amb les recomanacions específiques de cada país.

Aquest Pla nacional de recuperació i resiliència (PRTR) s’ha de presentar abans de la fi d’abril 
de 2021, perquè l'aprovi la Comissió Europea.

Principals fites per canalitzar els fons.
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Quins són els principals àmbits objectiu dels fons?

Es compon de quatre eixos estratègics

Pla 
"España 
Puede"

Pla de recuperació, transformació i resiliència de l’economia 
espanyola: guiarà l’execució de 81.000 milions d’euros de fons 
europeus fins al 2023 i mobilitzarà, en els tres anys vinents, el 50 % 
dels recursos de què disposa Espanya gràcies a l’instrument NGEU.

Com que Espanya és un dels països més afectats, amb una caiguda del PIB el 2020 de prop 
del -11 %, és també el país amb més dotació de fons: 150.000 milions d’euros, 81.000 milions 
d’euros dels quals es destinaran a subvencions en concepte de transferències directes. La 
resta seran préstecs que l’Estat espanyol haurà de mobilitzar.

Terminis:

Els ajuts es faran efectius en els 7 anys vinents (2021-2027).

El 70 % de les subvencions (81.000 M€) compromeses el 2021-2022, i el 30 % restant, el 2023.

37 %
30.000 M 

33 %
26.700 M 

30 %
24.300 M

Espanya 
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Espanya 
Digital

Espanya sense 
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gènere

Espanya 
inclusiva i 
cohesionada

EIXOS 
DEL PLA
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NGEU a 
Espanya

Plan NGEU Espanya



Administració 
General de 
l’Estat

Adm. 
territorials

Encarregada de coordinar 
l’execució del Pla i de fer el 
seguiment que s’acompleixen 
les fites establertes per la UE

Transferències a les CA i a 
altres entitats locals

% de PGE per transferir 
a CA + Ent. locals

PERTE
Actius privats 

(empreses)

Projectes 
estratègics, 
referents a 

projectes molt 
innovadors i 

d'alt risc (p. ex.: 
hidrogen verd).

Finançament 
100 % públic + 

privat. 
Adjudicació 
mitjançant 

licitació pública.

Finançament 
públic + privat. 
Adjudicació 
mitjançant 

convocatòries 
ajuts/

subvencions.

Actius 
públics

La sol·licitud no es gestiona per cap "finestreta única", raó per la qual s’ha d’estar atent a les 
convocatòries fetes pels diferents ministeris, CA, ajuntaments, etc.

Els fons començaran a arribar a Espanya el 2021

Tot i que es preveu el desemborsament dels fons europeus per a l’estiu, el Govern 

ha inclòs una partida en els PGE que avança 26.634 milions d’euros d’ajuts el 
2021. Per aquest motiu, les primeres convocatòries s’esperen abans de l’estiu.

Estableix mesures d’agilitació administrativa.

Crea la governança del PRTR.

Dona un impuls a la col·laboració publicoprivada.

Establece medidas de agilización administrativa.

Crea la Gobernanza del PRTR.

Da un impulso a la colaboración público-privada.

Pressupostos 
Generals de 
l’Estat

Reial decret 
llei 36/2020

Mecanismes de canalització (segons l’RDL 36/2020)

Com es canalitzaran?

Pel qual s’aproven mesures urgents per executar el PRTR:

45 %



Identificar els projectes potencials

Definició del projecte
Impacte en eixos del Pla (PRTR)
Impacte en la PIME / EMPRESA 
Despeses i recursos

Valorar i buscar els possibles partners

Per eixamplar l’impacte
Donar una cobertura E2E a les necessitats 
dels clients

Identificar les necessitats de 
finançament

Com complementar les subvencions

Anticipació
Les empreses han d’avançar 
en la conceptualització dels 
seus projectes, incloent-hi 
l’estimació dels impactes en 
concordança amb les 
prioritats del PRTR, la 
recerca de partners i els plans 
d’execució i viabilitat.
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NGEU: 
oportunitat per a 
les empreses

Anticipar-s'hi és clau

La transformació d’autònoms i empreses és un element essencial del Pla, atès que, com a 

motors de la recuperació i agents d’ocupació, són els protagonistes de l’execució dels 

projectes. Ja se saben quins seran els principals àmbits dels ajuts (principalment sostenibilitat i 

digitalització) i que les primeres convocatòries es faran abans de l’estiu. 

Ara és l'hora per a les empreses d’identificar les oportunitats.



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

Establece medidas de agilización administrativa.

Crea la Gobernanza del PRTR.

Da un impulso a la colaboración público-privada.

Glossari

MFP: el Marc Financer Plurianual garanteix l’evolució ordenada de les despeses de la UE dins 
del límit dels recursos propis, i estableix límits màxims per a grans categories de despesa, 
anomenades rúbriques.

PRTR: Pla de recuperació, transformació i resiliència, que cada país membre ha de presentar a 
la UE perquè l'aprovi, com a condició per rebre els fons.

España Puede: línies mestres del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, el 
qual vol ser un projecte de país que ha de traçar el full de ruta per modernitzar l’economia 
espanyola, recuperar el creixement econòmic i crear ocupació.

MDI: les Manifestacions d’Interès són consultes públiques en què els ministeris aconsegueixen 
informació sobre projectes potencials en les àrees d’interès del futur Pla d’Espanya. Important: 
presentar un projecte en una MDI no significa inscriure's en una convocatòria d’ajuts.

PERTE: Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació amb un alt component 
d’innovació, que requereixen la col·laboració publicoprivada per dur-se a terme, i que són 
motors d’ocupació i transformació de l’economia.

Enllaços d'interès

Fons NGEU en detall / BBVA

Pla "España Puede" (enllaç) / Moncloa

Pla de Recuperació Europeu / Comissió Europea

https://www.bbva.es/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


AVÍS LEGAL

Aquest document s'ha elaborat amb 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 altre mena; ni tampoc ha de ser entesa com una 

recomanació per fer operacions, ni constituir la base per prendre decisions en una direcció determinada. Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, SA, o qualsevol altra entitat del seu grup (en endavant, "BBVA"), no assumeix cap compromís de 

comunicar canvis ni d’actualitzar el contingut d'aquest document. Totes les dades contingudes en aquesta presentació 

són orientatives i poden canviar.

BBVA ha obtingut la informació inclosa en aquest document (en endavant, la "Informació") 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 continguda en 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 del BBVA, al fet 

que tota la documentació jurídica definitiva de l’operació sigui satisfactòria segons el parer del 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 seran responsables 

de perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, que puguin resultar 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 podrà ser (i) copiada, 

fotocopiada o duplicada de cap manera, forma 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 de manera integral les advertències i 

condicions expressades anteriorment.
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