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Fons
Next Generation EU
(NGEU)
Una resposta excepcional a
una crisi sense precedents

El Pla d’Espanya (Espanya Pot) ja s’ha tramès a Europa
.
El 30 d’abril passat es va assolir un dels objectius per tenir accés als Fons Europeus Next Generation
EU (NGEU): la presentació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya o Pla
Espanya Pot a les autoritats europees, després que l'aprovés el Consell de Ministres.

Recorda: el desemborsament dels fons NGEU està condicionat a la presentació, aprovació i
execució de cada estat membre d’un pla nacional d’inversions i reformes.

Quins són els objectius del Pla que presenta Espanya?
Avui ja coneixem el text complet del Pla d’Espanya. Se centra en la distribució dels
69.528 milions d’euros de subvencions o transferències directes del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (MRR), entre 2021 i 2023. L’MRR té la ﬁnalitat de donar suport a les inversions i reformes per fer una recuperació sostenible i resilient.
El Pla manté els quatre eixos, les deu polítiques motores o palanca i els trenta components que
avançava l’esborrany presentat l’octubre de 2020 i que conformen els ajuts.

1

Transició
ecològica

I
Agenda urbana i rural
i lluita contra la despoblació i
desenvolupament de l’agricultura

C1 Pla de xoc per a la
mobilitat sostenible,
segura i connectada en
entorns urbans i
metropolitans
C2 Pla de rehabilitació
d’habitatge i regeneració
urbana

Transformació
digital

II

Cohesió social
i territorial

III
Infraestructures
i ecosistemes resilients

IV

Transición
Transició energètica
energética
justa
justa ei inclusiva
inclusiva

C4 Conservació i restauració
d’ecosistemes i de la
seva biodiversitat

C7 Desplegament i
integració d’energies
renovables

C5 Preservació de l’espai
litoral i dels recursos
hídrics

C8 Infraestructures
elèctriques, promoció de
xarxes intel·ligents i
desplegament de la
flexibilitat i
l’emmagatzematge
C9 Full de ruta de l’hidrogen
renovable i la seva
integració sectorial

C6 Mobilitat sostenible,
segura i connectada

C3 Transformació ambiental i
digital del sistema
agroalimentari i pesquer

Igualtat de
gènere

V
Una administració
per al segle XXI

C11 Modernització de les
administracions públiques

Modernització i
digitalització de l’ecosistema
de les nostres empreses

C12 Política Industrial
Espanya 2030
C13 Impuls de la PIME
C14 Pla de modernització i
competitivitat del sector
turístic
C15 Connectivitat digital,
foment de la
ciberseguretat i
desplegament del 5G

C10 Estratègia de transició
justa

VI
Pacte per la ciència i
la innovació i reforç del
Sistema Nacional de Salut

C16 Estratègia nacional
d'intel·ligència artificial
C17 Reforma institucional i
enfortiment de les
capacitats del sistema
nacional de ciència,
tecnologia i innovació
C18 Renovació i ampliació de
les capacitats del
Sistema Nacional de
Salut

VII
Educació i coneixement,
formació continuada i
desenvolupament de capacitats

C19 Pla nacional de
competències digitals
(digital skills)
C20 Pla estratègic de
promoció de la
Formació Professional
C21 Modernització i
digitalització del sistema
educatiu, incloent-hi
l’educació primerenca
de 0 a 3 anys

VIII
Nova economia
de les cures i
polítiques d’ocupació

C22 Pla de xoc per a
l’economia de les cures i
reforç de les polítiques
d’inclusió
C23 Noves polítiques
públiques per a un
mercat de treball
dinàmic, resilient i
inclusiu

IX
Foment de la indústria
de la cultura i l’esport

C24 Revaloració de la
indústria cultural
C25 Espanya hub
audiovisual d’Europa
(Spain AVS Hub)
C26 Pla de foment del sector
de l’esport

X
Modernització del sistema
ﬁscal per a un creixement
inclusiu i sostenible

C27 Mesures i actuacions de
prevenció i lluita contra
el frau fiscal
C28 Adaptació del sistema
impositiu a la realitat del
segle XXI

o
C29 Millora de l’eficàcia enDesembol
la
despesa pública
de fondos
C30 Sostenibilitat a llarg
termini del sistema
públic de pensions en el
marc del Pacte de
Toledo

Font: Pla Espanya Pot publicat per la Moncloa

Dins d’aquests eixos i polítiques, el Pla inclou 212 mesures amb l’objectiu d’optimitzar el potencial
de creixement de l’economia espanyola a curt, mitjà i llarg termini, afavorint un model productiu
modern, sostenible, digital i amb un fort caràcter social i igualitari. D’aquestes mesures, 110 són
inversions i 102 corresponen a reformes (ex: sistema energètic i habitatge, sistema ﬁscal, reforma
laboral, etc.).
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Com es reparteixen els fons entre aquests eixos i les polítiques motores?
Aquest és el repartiment dels fons per eixos i polítiques palanca:

14.407 M€

20,7 %

10.400 M€

10,5 %

15,0%
6.385 M€
4.315 M€
16.075 M€

4.949 M€

7,1%

69.528 M€

7,0 %
1,2 %

9,2 %
6,2%

7.317 M€
4.855 M€
825 M€

23,1%

–

En destaquen, per tant, dos eixos:
La transició ecològica (40% dels fons, 28.000 milions d’euros), que inclou l’eﬁciència
energètica, la mobilitat, la rehabilitació d’habitatge, les energies renovables, l'hidrogen, la
descarbonització, l’economia circular, el desenvolupament de l’emmagatzematge d’energia, etc.
La transformació digital (30%, 20.500 milions d’euros), que conté accions transversals en
tot el Pla per fomentar la digitalització: des de la digitalització de les PIME i la capacitació
de persones, ﬁns a la modernització de l’Administració pública.

3

Butlletí actualitat NGEU 2 - Maig 2021

Quan i com es
distribuiran
els fons?
Pròximes ﬁtes per al desemborsament dels Fons Europeus
MAIG

JUNY

JUL

Durant aquests mesos, la Comissió
Europea durà a terme l’avaluació
dels plans que han tramès els
països, per garantir que concordin
amb les prioritats europees i tinguin
coherència amb les recomanacions
especíﬁques de cada país.

AGO

Després que la Comissió
avaluï positivament el Pla,
l’ECOFIN emetrà una opinió
sobre el compliment correcte de les ﬁnalitats i objectius que conté. S’espera que
el 18 de juny es faci la primera
reunió de l’ECOFIN.

SEP

Espanya podria rebre d’Europa
ﬁns a un 13% dels fons europeus
com a bestreta
(9.000 M€).

Pel que fa al repartiment dels fons, el ﬁnançament privat és clau perquè tinguin l’efecte
multiplicador que espera Europa. Per tant, per executar-lo caldrà la col·laboració
publicoprivada.

Actius Públics

(sense gestió privada)

Finançament

100% Públic

PERTE
Publicoprivat
amb important suport públic
(pend. conﬁrmació)

Licitació pública
Tipologia
d’adjudicació

Selecció
d’iniciatives

Exemples*

(ministeris directament o
repartiment entre les CA. Suport
d'entitats públiques com ICEX, IDAE,
Red.es CDTI, etc.)

Adjudicació
PT4. C11. Administració s. XXI
PT6. C18. Sistema Nacional de Salut
PT7 . C20. Formació Professional
PT8 . C22. Economia Cures

Neixen en RDL 36/2020
(pend. normativa, Registre, etc.)

Concurs integral per
a grans projectes
PT1. C diversos. Automoció verda
i connectada
PT3. C09.
Hidrogen renovable
PT6. C16
ENIA

Actius Privats
(projectes d’empreses)

Publicoprivat

(diferents % de cobertura pública
segons la línia d’inversió)

Convocatòries/Publicació
d’ajuts i subvencions
(ministeris directament o repartiment
entre CA. Suport d'entitats públiques
com ICEX, IDAE, Red.es CDTI, etc.)

Concurrència competitiva
PT1. C01. Mobilitat
(CA
IDAE)
- Ajut
PT1. C02. Rehabilitació Habitatge
(CA
-Ajut
IDAE)
PT5. C13 Digitalització de les PIME
(CA
-Ajut
Red.es )

* El Pla es compon de deu polítiques motores (PM) que engloben trenta components (C) o línies principals de reformes i inversions

4

Les comunitats autònomes i els ajuntaments executaran cap a un 50% dels fons.
L’assignació per a cada CA variarà segons la inversió en qüestió i s’aprovaran en conferències sectorials. La convocatòria que publiquin les CA s’ha de fer segons el conveni que signin amb el ministeri
corresponent. En aquest sentit, el Govern ha anat avançant aquests mesos en les converses amb les
CA mitjançant les conferències sectorials.
En la Comissió Sectorial especíﬁca del PRTR, que es va reunir el 19 d’abril, es va comunicar el repartiment de 580 milions per a medi ambient i s'hi va aprovar el pla MOVES III (tercera edició del
Programa d’Incentius a la Mobilitat Eﬁcient i Sostenible), mentre es preveia la propera activació
d’ajuts en l’àm-bit de la igualtat, les universitats i la dependència.

S’han deﬁnit projectes estratègics?
El Pla amplia l’àmbit dels projectes estratègics per a la recuperació i transformació
econòmica (PERTE, segons les sigles) a sis possibles línies a Espanya:

La indústria de l’automoció verda i connectada
La generació energètica mitjançant l'hidrogen verd
La indústria aeroespacial
L’agricultura sostenible i eficient
L’ús de l’espanyol en l’àmbit de la intel·ligència artificial
El desenvolupament d’un sistema nacional de salut capdavanter
Pel que fa als PERTE, no s'ha avançat en el seu desenvolupament i encara no s’ha publicat el Registre
estatal d’entitats interessades en els PERTE.

Quan començaran a arribar els ajuts?
Malgrat que el desemborsament dels fons no es farà efectiu ﬁns a l’estiu, aquests es poden
avançar a Espanya, perquè el Govern ha inclòs una partida de 26.634 milions d’euros d’ajuts en els
Pressupostos Generals de l’Estat de 2021, amb càrrec als Fons NGEU. D’aquest import,
24.198 milions d’euros corresponen a l’MRR
De fet, ja s’han fet les primeres convocatòries en el marc del pla de recuperació.
És el cas, per exemple, del pla MOVES III que ﬁnançarà amb ajuts directes la compra de vehicles
elèctrics o híbrids endollables, i la instal·lació d’infraestructures de recàrrega (400 milions d’euros).
S’espera que els mesos vinents se'n facin més convocatòries.

Les empreses podran demanar fons per a projectes engeats a partir del febrer
de 2020. Aquest aspecte s’especiﬁcarà en les bases de cada licitació.
Possiblement, les empreses podran accedir amb un projecte a diverses
subvencions segons la concordança amb els eixos del Pla i del seu sector,
sempre que les bases de la convocatòria de subvencions indiquin que hi és
compatible i admeti el coﬁnançament. Ara bé, cap despesa no pot obtenir una
subvenció per sobre del 100%.
5

Enllaços d’interès
Fons NGEU en detall / BBVA
Pla Espanya Pot (text complet) / Moncloa
Pla de Recuperació Europeu / Comissió Europea

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

Glossari
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.
PERTE: són projectes de caràcter estratègic amb una gran capacitat per esperonar el creixement
econòmic, l’ocupació i la competitivitat de l’economia espanyola. Aquesta nova
ﬁgura de col·laboració publicoprivada permet de fer servir fórmules més ﬂexibles i adaptades a
les exigències dels projectes.
CONFERÈNCIES SECTORIALS: són òrgans de cooperació multilateral entre els ministeris i les
comunitats autònomes, que es relacionen amb un sector concret d’activitat pública. Els integren
el titular del departament ministerial competent i tots els consellers dels governs autonòmics
responsables de la mateixa matèria.
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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 constituir la base per prendre decisions en una direcció
determinada.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. o qualsevol altra entitat del seu 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 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 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 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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