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FONS NGEU A ESPANYA

Recorda que els recursos comunitaris s'abonen semestralment i se supediten a 
l'assoliment de les fites i dels objectius del PRTR que cobreixen 
fonamentalment reformes i inversions en àrees com la mobilitat sostenible, 
l'eficiència energètica i la descarbonització.

El desembre passat, Espanya va rebre 10.000 milions d'euros de la Comissió Euro-
pea com a primer desembossament vinculat al compliment de fites i objectius del  
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Aquest import s'afegeix als
9.000 milions d'euros que Europa havia transferit a Espanya el juliol del 2021 en concepte 
de prefinançament.

A més a més, el Govern espanyol ha anunciat que demanarà a Europa els préstecs 
disponibles en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència al llarg del 2022, per un 
import de més de 70.000 milions d'euros. Aquests fons s'han de gastar  entre el 2021 i 
el 2027, però encara no se sap en quins programes s'han d'invertir. Aquest import és 
suplementari als 69.500 milions d'euros del Pla actual i als 12.000 del React EU.

Espanya va rebre 19.000 milions d'euros d'Europa el 2021
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CONVOCATÒRIES D'AJUTS
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Fins a mitjan gener, s'han publicat 428 convocatòries per gairebé 9.700 milions d'euros 
(272 de les quals ja s'han tancat). Les línies que més en destaquen són: MOVES III, fons Next 
Tech, projectes digitals de gran impacte - empreses en creixement, establiment de zones de 
baixes emissions i els programes de rehabilitació energètica d'edificis PREE 5000 i PREE 
DUS 5000.

Convocatòries publicades i obertes

Mobilitat

Vehicle elèctric i híbrid endollable
(400 milions d'euros, que es poden ampliar en uns altres 400):

Durant el 2021 s'han publicat les convocatòries de MOVES III amb 
incentius per comprar vehicles elèctrics i híbrids endollables. 
Actualment són vigents a totes les comunitats autònomes. L'apartat 
de punts de recàrrega d'aquest programa ja s'ha exhaurit a vuit 
comunitats autònomes.

Flotes
(Ara com ara 50 milions d'euros):

S'ha publicat una convocatòria de MOVES singulars per electrificar 
les flotes de vehicles lleugers (ciclomotors, motos, quadricicles, 
turismes o furgonetes) que operen a més d'una comunitat autònoma. 
Venç el 21 de febrer. Per optar als ajuts, és imprescindible que el 
projecte inclogui la compra de 25 a 500 vehicles elèctrics o de pila de 
combustible que substitueixin els  de combustió. Pot incloure la 
instal·lació de punts de recàrrega i l'adaptació dels sistemes de gestió 
de flotes. L'IDAE (Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia) 
gestiona de manera centralitzada els ajuts.
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Próximas convocatorias NGEU

Flotes de transport professional
(Ara com ara només se n'han obert per a 174 milions d'euros):

Consta de les línies d'actuació següents: desballestament, compra de 
vehicles que funcionen amb energies alternatives, “retrofit” o 
modificació de la forma de propulsió, instal·lació d'infraestructura de 
recàrrega per a vehicles elèctrics i adquisició de semiremolcs per a les 
autopistes ferroviàries. S'ha establert un import fix unitari per ajut 
segons la categoria i la classe del vehicle i, en el cas de la compra de 
flotes sense emissions o de baixes emissions, també en funció de la 
grandària de l'empresa per donar suport a les pimes i als autònoms.

Autoconsum fotovoltaic
(660 milions d'euros, que es poden ampliar):

Aquests fons es destinaran a fer instal·lacions d'autoconsum (fins a 555 
milions d'euros; la intensitat dels ajuts se situa entre el 20% i el 30%), i a 
fer-ne emmagatzematge darrere del comptador d'ús residencial (fins a 
105 milions d'euros; la intensitat dels ajuts se situa entre el 50% i el 60%), 
per a les empreses, les administracions públiques i el tercer sector.

Les comunitats ja han començat a publicar les convocatòries dels ajuts, 
tret de Cantàbria i La Rioja. D'altra banda, aquestes actuacions es 
beneficien d'avantatges fiscals: deduccions en l'IRPF i bonificacions en 
l'IBI en algunes CA

Rehabilitació d'edificis (2.800 milions d'euros):

En el cas de la rehabilitació residencial (1.300 milions d'euros), les 
comunitats autònomes ja disposen dels fons i han començat a 
publicar-ne les convocatòries. Es poden acollir als ajuts les 
actuacions que s'han dut a terme del febrer del 2020 ençà. L'ajut pot 
arribar al 80% del total quan l'estalvi energètic en superi el 60%.
De la mateixa manera, s'han aprovat deduccions fiscals per a la part no 
subvencionada, i s'ha facilitat la presa de decisions a les comunitats de 
propietaris establint-hi un règim de majoria simple.

https://fundacionrenovables.org/averigua-municipio-bonifica-ibi-icio-autoconsumo/#
https://fundacionrenovables.org/averigua-municipio-bonifica-ibi-icio-autoconsumo/#
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Digitalizació de les PIME - programa Kit Digital (3.067 milions 
d'euros, i en la primera fase 500 milions d'euros prevista per al 
febrer): aquest programa té un pressupost de 3.067 milions d'euros 
per al període 2021-2023. Amb aquest pla, el Govern espera que cap 
a 1,35 milions de petites empreses i autònoms tinguin accés a un 
conjunt de paquets bàsics de digitalizació, que s'adaptin a la seva 
situació de partida i a les seves necessitats específiques. Ja se n'han 
publicat les bases de la convocatòria.

Pròximes convocatòries NGEU

Les petites empreses i els autònoms podran tenir accés a un ajut o a un bo digital d'entre 
2.000 i 12.000 d'euros, en funció del nombre de treballadors. Amb aquest bo 
podran contractar una o diverses solucions de digitalizació de les que hi ha disponibles 
en el Catàleg de Solucions de Digitalizació del Programa de la plataforma Acelera-PYME.

Quin ajut pot aconseguir la meva empresa?

 

Ajuts màxims per a petites 
empreses o microempreses

12.000 EUROS

2.000 EUROS

entre 10-49 treballadors

entre 0-2 treballadors

entre 3-9 treballadors 6.000 EUROS

La primera convocatòria d'ajuts s'adreça a les PIME amb 10-49 
treballadors, i disposa d'un pressupost de 500 milions d'euros. 
Aquestes empreses podran aconseguir fins a 12.000 euros amb 
aquests bons digitals. Més endavant, i fins al 2023, s'obriran 
convocatòries noves per cobrir la resta de l'espectre de pimes i 
d'autònoms.

https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf
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Per beneficiar-se d'aquestes subvencions, cal que l'empresa o l'autònom compleixin 
les condicions establertes en les bases de la convocatòria:

Quins requisits cal complir?

 Cal estar inscrit en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors

 No es pot tenir la consideració d'empresa en crisi

 S'ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries i també dels pagaments a la
 Seguretat Social

 Cal no estar sotmès a cap ordre de recuperació pendent després d'una decisió presa per
 la Comissió Europea que hagi declarat l'ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú

 No es pot vulnerar cap altra de les prohibicions previstes per la Llei general de
 subvencions

 No es pot superar el límit d'ajuts "de minimis"

 Cal haver passat l'avaluació de l'Índex de Maduresa Digital, que s'obté amb el 
 test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera-Pyme

 No es pot estar adherit al programa com a agent digitalitzador

Els ajuts preveuen deu classes de serveis i estableixen imports màxims per categoria.

Quines solucions de digitalizació preveu?

 

 Categories de 
solucions de 
digitalizació

Mesos
de prestació 

del servei:

Ajuts per segment per a les categories de 
solucions de digitalizació

12
Lloc web i 
presència a 
Internet

12
Comerç 
electrònic

12
Gestió de 
xarxes socials

12

0-2 treballadors

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €
(inclou un 

usuari)

3-9 treballadors

2.000 €

2.000 €

2.500 €

2.000 €
(inclou un 

usuari)

Gestió
de clients

10-49 treballadors

2.000 €

2.000 €

2.500 €

4.000 €
(inclou tres 

usuaris)

https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
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12Factura electrònica

12
Gestió de 
processos

12
Serveis i eines 
d'Oficina virtual

12
Comunicacions 
segures

12Ciberseguretat

12

500 €
(inclou un 

usuari)

500 €
(inclou un 

usuari)

250 € / usuari
(fins a 2 usuaris)

125 € / usuari
(fins a 2 usuaris)

125 € / dispositiu
(fins a 2 dispositius)

1.500 € 
(inclou un 

usuari)

1.000 €
(inclou tres 

usuaris)

2.000 €
(inclou un 

usuari)

250 € / usuari
(fins a 9 usuaris)

125€ / usuari
(fins a 9 usuaris)

125€ / dispositiu
(fins a 9 dispositius)

2.000 €
(inclou un 

usuari)

1.000 €
(inclou tres 

usuaris)

6.000 €
(inclou deu 

usuaris)

250 € / usuari
(fins a 48 usuaris)

125€ / usuari
(fins a 48 usuaris)

125€ / dispositiu
(fins a 48 dispositius)

4.000 €
(inclou tres 

usuaris)

Intel·ligència 
empresarial i 
Analítica

Com es concedeixen els ajuts?

Cada empresa/autònom pot aconseguir una única subvenció pública del programa de 
digitalizació, tret que la convocatòria especifiqui que se'n permeten més.

Els ajuts es concedeixen pel procediment de concurrència no competitiva, i el criteri d'as-
signació és l'ordre de presentació de sol·licituds vàlides fins que s'exhaureixi el pressupost 
de la convocatòria.
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Com s'hi pot accedir?

Per simplificar i agilitar la sol·licitud i la tramitació dels ajuts, s'ha posat en funcionament la 
plataforma pública Acelera-Pyme. La PIME o autònom que en compleixi els  requisits ha de 
seguir els passos que detallem a continuació:

 Donar-se d'alta al web d'Acelera-Pyme, i facilitar informació de contacte i de
 l'activitat de l'empresa.

 Comprovar el seu grau de digitalizació emplenant el formulari o test d'autodiagnòstic
 disponible a Acelera-Pyme. L'ajut es concedeix en forma de bo digital, que representa el
 dret de cobrar quan han acabat i s'han justificat les actuacions.

 Triar els serveis per dur a terme la digitalizació. L'empresa disposarà d'un import per 
 contractar els serveis que més s'adaptin a les seves necessitats als agents 
 digitalitzadors. Aquests comprenen companyies adherides al programa Kit Digital, com 
 a proveïdors que ofereixen serveis mitjançant el catàleg de solucions de digitalizació
 d'Acelera-Pyme. S'hi classifiquen per categoria de servei, sector de l'activitat al qual 
 presten els serveis i zona geogràfica, entre d'altres.

 Signar un acord amb l'empresa que ha d'aplicar la solució.

 Abonar el preu dels serveis contractats, per mitjà de la cessió del dret al
 cobrament de la subvenció o bo digital a l'agent o als agents digitalitzadors que es
 contractin.

  L'ajut es paga a l'agent digitalitzador un cop s'ha acabat i justificat l'actuació. 
  El servei es presta  en dues fases: la primera fase dura tres mesos, i la segona 
  dotze  mesos a comptar a partir de la fi de la primera fase.

  L'agent digitalitzador podrà obtenir finançament de l'import del bo cedit per 
  l'empresa o autònom, per via de la línia de finançament  que es pugui acordar 
  entre Red.es i l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Amb l'objectiu de facilitar l'accés als ajuts, també pot fer la sol·licitud el representant 
legal o un representant de la PIME o de l'autònom que compleixi els criteris de la 
convocatòria. Els agents digitalitzadors adherits poden col·laborar en els tràmits de 
sol·licitud, i es fan càrrec de presentar tota la documentació acreditativa.
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PERTE VEC

o    Crear l'ecosistema necessari 
per als vehicles electrònics i 
connectats.
    
o    Aprovat pel Consell de 
Ministres del 13 de juliol del 2021.

o    Aprovat per la Comissió 
Europea el 9 de desembre del 
2021.

o    Llançament de la primera 
convocatòria Programa 
Tecnològic d'Automoció 
Sostenible per 40 milions d'euros.

PERTE ENERGIES 
RENOVABLES, 

HIDROGEN 
RENOVABLE I 

EMMAGATZEMATGE

o    Maximitzar les oportuni-
tats de la transició cap a una 
economia neutra en carboni, i 
reforçar l'autonomia 
estratègica espanyola.

o    Aprovat pel Consell de 
Ministres del 14 de desembre 
del 2021.

APROVATS

o    Impulsar les indústries del 
coneixement en llengua 
espanyola i en les llengües 
cooficials per maximitzar el valor 
econòmic, social i cultural de la 
llengua.

PERTE EN 
ESPANYOL NOVA 
ECONOMIA DE LA 

LLENGUA

o    Crear i millorar les 
capacitats tecnològiques.

o    Millorar-ne el 
posicionament estratègic.

PERTE 
AEROESPACIAL

o    Incorporar noves 
tecnologies per diagnosticar i 
prevenir les malalties.

o    Fer innovador el punt 
d'atenció al pacient.

o    Aprovat pel Consell de 
Ministres del 30 de novembre 
del 2021.

PERTE DE SALUT
D'AVANTGUARDA

o    Fomentar el desenvolupament 
integrat de la cadena agroalimen-
tària mitjançant la digitalizació.

o    Facilitar l'accés als aliments 
saludables, segurs i sostenibles.

PERTE CADENA 
AGROALIMENTÀRIA

EN CURS

Projectes motors o els PERTE

Els PERTE agrupen línies comunes del Pla d'Espanya, i se centren en les grans prioritats. 
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EL 2022 es començaran a publicar les convocatòries associades a las grans línies 
transformadores dels PERTE aprovats. En aquest sentit, a la darreria del 2021 es van 
publicar les bases reguladores del PERTE VEC. En el cas dels PERTE que encara s'estudien, 
cal esperar que s'aprovin enguany. A més a més, s'han anunciat tres PERTE nous sobre 
economia social de les cures, sobre economia circular i per a la indústria naval, que haurien 
d'arrencar al llarg del 2022.

Espanya té l'autorització d'Europa per desplegar un règim d'ajuts d'Estat específic per als PERTE.

COM ET POT AJUDAR BBVA?

El servei de gestió de subvencions, que hem posat a disposició teva amb la consultora 
Minsait, té com a objectiu facilitar a les empreses, a les PIME i als autònoms l'accés als 
ajuts, en especial als que corresponen als fons Next Generation EU. Aquest servei ofereix:

Simplifiquem l'accés als ajuts.

Una llista i un cercador d'ajuts amb diferents filtres de cerca: un resum amb les dades 
més rellevants sobre els requisits i els imports de cada ajut (p. ex. si es tracta de cap 
concessió directa, indicació del termini de sol·licitud, del nombre estimat de beneficiaris...).

Informació detallada dels ajuts més importants, amb guies pas a pas per  
demanar-los i enllaços per fer-ne la tramitació digital.

Preguntes freqüents i respostes a qüestions cabdals (p. ex.: condicions que han de 
complir els beneficiaris dels fons, compromisos que han de contreure quan els 
sol·liciten...), com també articles d'interès relacionats amb els fons NGEU i altres ajuts 
públics.

Servei integral per gestionar la subvenció.
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Al marge d'això, i amb relació al Kit digital per a la digitalizació de les PIME i els autònoms, 
disposem de serveis específics, tant per donar-te suport a l'hora de gestionar la sol·licitud 
de l'ajut com si vols enregistrar-te com a agent digitalitzador per oferir les solucions 
tecnològiques de la teva empresa. 

Consulta'n més informació.

Enllaços d'interès

Ordre de les bases del Kit digital / Moncloa 

Fons NGEU en detall / BBVA

Portal web informatiu NGEU / Moncloa

Pla Espanya Pot (text complet) / Moncloa

Si tens cap dubte sobre els Fons NGEU, o necessites suport 
per demanar ajuts, contacta amb el teu Gestor BBVA

Glossari

PRTR: pla de recuperació, transformació i resiliència, que ha de presentar cada país membre a la 
UE perquè l'aprovi si vol rebre els fons.

PERTE: projectes estratègics per a la recuperació i transformació amb un alt component d'inno-
vació, que exigeix la col·laboració pública i privada per dur-se a terme. Són grans motors d'ocupa-
ció i de transformació de l'economia.

Kit digital: programa del Govern per digitalitzar les pimes i els autònoms, que ofereix ajuts 
econòmics per tenir accés a solucions digitals.
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https://bbva-ayudaspublicas.minsait.com?utm_campaign=2022-trafico-BBVA&utm_source=BBVA&utm_medium=boletin&utm_content=boletinfeb22
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf
https://www.bbva.es/ca/general/fondos-europeos-next-generation.html?cid=oth:pdf::spain-cat--bec-financiacion--:boletin_ngeu:5-::fondos:::::::
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx


Bo digital: dret de cobrar que deriva de la concessió d'una subvenció dins del programa Kit 
digital. Aquest bo es pot fer efectiu quan l'agent digitalitzador, en nom de la PIME o de 
l'autònom, acredita que s'ha dut a terme l'activitat objecte de subvenció. Cal que l'Administració 
ho validi.

Agents digitalitzadors: les entitats adherides al programa Kit Digital, que ofereixen solucions i 
serveis de digitalizació per a pimes i autònoms, esdevenen agents digitalitzadors i figuren en el 
catàleg d'Acelera-Pyme.

Acelera-Pyme: és una iniciativa del Ministeri d'Afers Econòmics i de Transformació Digital per 
construir l'ecosistema de referència en favor de la transformació digital de les pimes. L'ha 
desenvolupada Red.es, una entitat que depèn de la Secretaria d'Estat de Digitalizació i 
d'Intel·ligència Artificial, i s'emmarca en el Pla de digitalizació de les pimes 2021 – 2025 del Pla 
d'Espanya.
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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 determi-
nada. 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 “Informació”) de fons 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 cap oferta, 
invitació, sol·licitud, proposta de finançament o provisió de cap altra classe 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, treballadors i personal autoritzat són responsables
de perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena que es derivin 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 per cap 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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