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PLAN D'ESPANYA

Per facilitar l'accés a la informació sobre el Pla espanyol i sobre les 
convocatòries amb càrrec als fons, el Govern espanyol va llançar a la darreria de 
juliol un portal web sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest web aplega tots els continguts oficials sobre els fons, preguntes freqüents, i 
inclou reformes, convocatòries de subvencions o licitacions i els PERTE.

Un cop aprovat el Pla espanyol, el Govern ha demanat a la Comissió Europea la part dels fons NGEU 
que corresponen a les transferències (69.000 milions d'euros).
D'aquesta partida, es van rebre 9.000 milions d'euros el juliol passat, és a dir un 13% sobre el total.

Espanya ja ha rebut 9.000 milions d'euros d'Europa   

https://bbva-ayudaspublicas.minsait.com/


Boletín actualidad NGEU 4 - Septiembre 2021

CONVOCATÒRIES D’AJUTS
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Rehabilitació d'edificis empresarials
Gairebé 400 milions d'euros gestionats per les comunitats autònomes, 
que ja han publicat les convocatòries respectives i els terminis màxims
de sol·licitud fins al 2023. (S'articulen pel fons nacional d'eficiència 
energètica, que no es finança amb fons NGEU).

Autoconsum fotovoltaic
660 milions d'euros a les comunitats autònomes

555 milions d'euros s'han destinat a instal·lacions 
d'autoconsum. Fins a 105 milions per fer-ne emmagatzematge 
darrere del comptador d'ús residencial, de les administracions 
públiques i del tercer sector (total dels ajuts: un 20%-30% per als 
panells, i un 50%-60% per fer-ne emmagatzematge).

Les comunitats autònomes ja han començat a publicar les 
convocatòries dels ajuts, i les illes Balears i Castella i Lleó han estat 
les primeres. A més, aquestes actuacions gaudeixen d'avantatges 
fiscals, com ara deduccions en l'IRPF i bonificacions en l'IBI en 
algunes CA.

http://bbva-ayudaspublicas.minsait.com
http://bbva-ayudaspublicas.minsait.com
https://fundacionrenovables.org/averigua-municipio-bonifica-ibi-icio-autoconsumo/%23


Movilitat 

Vehicle elèctric i híbrid endollable
400 milions d'euros, que es poden ampliar amb un altres 400. 
Al llarg del 2021, s'han publicat les convocatòries de MOVES III, amb 
incentius per comprar vehicles elèctrics i híbrids endollables. Aquests 
ajuts també els gestionen les comunitats autònomes.

Flotes
100 milions d'euros amb una convocatòria específica de MOVES 
singulars fins al 25 de novembre per a les flotes i els seus punts de 
recàrrega que gestiona de manera centralitzada l'IDAE (Institut per a 
la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia). Es consideren projectes a 
partir d'una inversió mínima de 100.000 euros. 

Vehicle industrial
Ajuts destinats als ajuntaments, als professionals, etc. per renovar 
camions, autobusos, trens que funcionen amb energia renovable: 
hidrogen, gas natural i elèctrics. Els gestiona el Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. S'han acordat ajuts addicionals 
per desballestar vehicles i instal·lar punts de recàrrega, de gas i 
d'hidrogen (pàrquings i estacions de servei).
Aquests punts de recàrrega poden ser privats, però poden prestar 
servei a altres empreses (p. ex.: en un polígon).

Ben aviat arribaran les convocatòries de les comunitats autònomes 
quan el Ministeri en distribueixi els fons entre totes. 
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Pròximes convocatòries NGEU

Rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana (convocatòries 
previstes de les CA per al gener del 2022) Es finançaran actuacions 
als barris, edificis i habitatges, amb l'objectiu de reduir-ne el consum 
energètic.

El percentatge de la subvenció podria arribar fins al 60%, 
i augmentar en la mesura en què es redueixi el consum 
energètic de l'obra.

Per facilitar la gestió a les comunitats de propietaris:
             S'ha creat la figura de l'agent rehabilitador, en qui es 
             poden delegar la recepció i gestió dels ajuts a nom seu. 

S'ha establert un règim de majoria simple per dur a 
              terme aquestes actuacions, i també per demanar ajuts i 
              finançament per executar-les.
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Digitalizació de les PIME (prevista per al desembre o el gener)
El Govern preveu de mobilitzar 3.000 milions d'euros vinculats
al seu programa Digital Toolkit (DTK) a la darreria del 2021, centrant-se 
sobretot en els ajuts per fer la digitalizació de les PIME que tenen 
entre 10 i 50 treballadors.
Per facilitar l'obtenció d'ajuts, està pendent que s'engegui la plataforma 
Acelera-PYME

Economia circular (primeria de semestre del 2022)
Ja s'han fet els passos, tant en el marc legislatiu com pel que fa a les 
gestions amb les comunitats autònomes, per repartir els fons.

El mes de maig es va aprovar el projecte de Llei de 
residus, que n'endureix els requisits per a certs sectors
i avança el calendari per millorar la gestió dels residus.

Ja es va fer la conferència sectorial sobre medi ambient, i el 
repartiment dels fons entre les comunitats autònomes. 
Tanmateix, la conferència sectorial es va centrar en iniciatives 
mediambientals de la mateixa administració, per la qual cosa 
encara s'ha de comunicar com s'han d'articular els ajuts 
per als projectes privats. 

Al començament d'octubre, es va aprovar el Reial decret que 
regula les subvencions per a la rehabilitació: la dotació s'ha de 
repartir  entre les comunitats autònomes, que s'encarreguen 
de canalitzar els ajuts. S'espera que les CA publiquin les 
convocatòries entre final d'any i el principi del 2022.

D'altra banda, aquestes actuacions es beneficien de 
deduccions fiscals en l'IRPF (entre un 20%-60%) que han 
de complementar les subvencions, amb un percentatge 
variable que depèn de la reducció en el consum energètic.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046


5

El Consell de Ministres va aprovar el 14 de juliol el PERTE del vehicle 
elèctric i connectat (VEC).

Aquest PERTE preveu dos tipus d'inversions:

AUTOMÒBIL

Inversions centrals o transformadores (3.165 milions 
d'euros): tenen com a objectiu fomentar la cadena de valor 
del VEC. La inversió principal és la línia integral per 
desenvolupar i fabricar el vehicle elèctric connectat, amb una 
dotació de 2.975 milions d'euros. Per obtenir aquests ajuts, 
les agrupacions han d'incloure almenys cinc participants, dels 
quals un parell han de ser comunitats autònomes, un 40% 
pimes i cal que una entitat de R+D+I formi part del consorci 
(Més info).

Inversions facilitadores (1.135 milions d'euros): tenen com 
a objectiu afavorir el pas a la mobilitat elèctrica. Són ajuts que 
no estan lligats a cap projecte concret, sinó que es relacionen 
amb el foment del vehicle elèctric, com ara el MOVES III, el 
MOVES singulars o el desplegament del 5G.

S'espera que es publiquin els primers ajuts entre el novembre i el 
desembre del 2021.

Projectes motos o els PERTE

L'objectiu d'aquest PERTE és impulsar un sistema de salut 
capdavanter, que inclogui els avenços principals en biotecnologia
i prevenció a les actuacions sanitàries a Espanya. Per complir aquest 
objectiu, s'incorpora en aquest PERTE tant l'administració pública 
com les empreses i l'ecosistema científic.

SANITAT

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/120721_Resumen_Ejecutivo_PERTE_Mincotur_DIGITAL.pdf
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COM ET POT AJUDAR BBVA?

Accedir al servei és molt fàcil: el teu gestor BBVA et pot informar sobre el servei 
digital de gestió de subvencions que Minsait ofereix als clients de BBVA 
amb condicions avantatjoses i amb una gran agilitat. Un equip especialitzat 
farà tots els tràmits del procés: recepció de la informació lliurada, presentació de 
les sol·licituds als organismes oficials competents, seguiment personalitzat de 
l'evolució de les sol·licituds, informació sobre la resolució i gestió de l'abonament 
de la subvenció un cop acabat el projecte.

Amb l'objectiu que les empreses, les PIME i els autònoms es puguin beneficiar de manera 
àgil i senzilla dels ajuts públics, en especial dels ajuts vinculats als fons Next Generation EU, 
a BBVA hem posat a disposició dels clients un servei que els permet d'identificar i gestionar 
les subvencions a què poden optar pels seus projectes.
Oferim aquesta solució per mitjà de la consultora Minsait.

Simplifiquem la petició de fons europeus

En trobaràs més informació.

A la primera de setembre es va anunciar el PERTE Agroalimentari,
que té una dotació de 1.000 milions d'euros. Els mesos vinents se 
n'hauria de publicar l'estructura i els ajuts.

AGROALIMENTARI

https://bbva-ayudaspublicas.minsait.com/
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ENLLAÇOS D'INTERÈS

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

Fons NGEU en detall/BBVA
Portal  web informatiu NGEU/Moncloa
Pla Espanya Pot (text complet) / Moncloa
Pla de Recuperació Europeu /Comissió Europea
Anàlisi del plan de recuperació i resiliència
d’Espanya (anglès)/Comissió Europea

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 “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 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.

https://www.bbva.es/general/fondos-europeos-next-generation.html
https://planderecuperacion.gob.es/
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
https://ec.europa.eu/info/system/files/com_322_4_swd_en.pdf



