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Boletín actualidad NGEU 6 - Octubre 2022

FONS NGEU A ESPANYA

Espanya ha rebut 12.000 milions d'euros addicionals 
d'Europa el 2022

El juliol passat, Espanya va rebre de la Comissió Europea 12.000 milions d'euros com 
a segon desemborsament vinculat al compliment de fites i objectius del Pla de Recu-
peració, Transformació i Resiliència (PRTR) del segon semestre de 2021. Aquest import se 
suma als 19.000 milions d'euros que Europa ja havia transferit a Espanya el 2021.

Per poder fer aquests desemborsaments, la Unió Europea ha fet 12 emissions de bons 
de deute per un import de 144.750 milions d'euros des del juny del 2021.
D'aquestes, set s'han fet el 2022 per 73.750 milions d'euros.

El Govern calcula que l'impacte sobre el PIB del 2022 dels fons europeus NGEU serà de 
l'1,9%, com a conseqüència de tres elements: inversions (0,9%), i reformes i expectatives 
(1%).

A més, el Govern espanyol ha anunciat que sol·licitarà a Europa els préstecs 
disponibles en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència durant el 2022, per un 
import de més de 84.000 milions d'euros, que consumiran fins al 2027. Aquest import és 
addicional als 69.500 milions d'euros del Pla actual i als 12 milions d'euros del React UE. 
Amb l'objectiu de presentar l'addenda a Europa abans que acabi el 2022, el Govern ha 
iniciat la ronda de contactes amb grups parlamentaris, agents socials i comunitats 
autònomes.

CONVOCATÒRIES D'AJUDES
Fins a finals de setembre, s'han assignat 11.000 milions d'euros a 53.600 projectes i iniciatives. 
D'aquests, 42.000 corresponen a projectes d'empreses. La resta són iniciatives d'entitats 
locals, universitats i centres tecnològics.
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Digitalització de pimes - programa Kit Digital (3.067 mil. €): 

NOVETATS (bases de la convocatòria):

Empreses de 3 a 9 empleats (500 mil. €, fins al setembre del 2023)
Les empreses del segon tram poden sol·licitar el seu bo del Kit Digital a partir del 2 de 
setembre del 2022 i durant un any, o fins que s'esgotin els fons. En aquest cas, l'import 
total per a la transformació digital de pimes puja a 500 milions d'euros. L'import 
màxim de les ajudes per beneficiari és de 6.000 €.

Presència Avançada a Internet:  per tal d'assegurar el posicionament a Internet de les 
empreses beneficiàries del bo del Kit Digital i augmentar el trànsit de visites a la seva 
plataforma.

Marketplace: per ajudar les empreses beneficiàries a maximitzar el seu nivell de vendes
a través dels canals de distribució adequats.

Incloses dues noves categories d'ajudes:

Empreses de 0 a 2 empleats (500 mil. €, fins a l'octubre del 2023)
Des del 20 d'octubre i durant un any (o fins a esgotar els fons), les empreses
i autònoms del tercer tram poden sol·licitar el seu bo del Kit Digital. L'import màxim
de les ajudes per beneficiari en aquest tram és de 2000 €.

Ampliades les ajudes i el termini per a empreses de 10 a 49 empleats (600 mil. €, 
fins al març del 2023)
La primera fase del Kit Digital va començar el març passat amb una inversió inicial de 500 
milions d'euros, destinada a petites i mitjanes empreses d'entre 10 i 49 empleats. El termini 
de sol·licitud de les ajudes que vencia el setembre del 2022 s'ha ampliat sis mesos més, 
fins al març del 2023. A més, s'ha incrementat la inversió a 600 milions d'euros per a 
aquest segment. En aquesta convocatòria, l'import màxim de les ajudes per beneficiari és 
de 12.000 €.

Obertes les altres convocatòries per a la digitalització de pimes:
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Recorda: el programa Kit Digital té un pressupost de 3.067 milions d'euros per 
al període 2021-2023. Amb aquest pla, el Govern espera que prop d'1,35 
milions de petites empreses i autònoms puguin accedir a un conjunt de paquets 
bàsics de digitalització, adequats a la seva situació de partida i les seves 
necessitats específiques.

entre 10 i 49 empleats

entre 0 i 2 empleats

entre 3 i 9 empleats

Nre. d'empleats

12.000 EUR

2.000 EUR

6.000 EUR

Ajuda màxima

fins al març del 2023

fins a l'octubre del 2023

fins al setembre del 2023

Termini màxim*

* El termini màxim es pot avançar si els fons s'acaben abans.

QUINA AJUDA POT OBTENIR LA MEVA EMPRESA?

Les petites empreses podran accedir a una ajuda o bo digital d'entre 2.000 i 12.000 euros. 
Amb aquest bo, podran contractar una o diverses solucions de digitalització de les 
disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa de la plataforma 
AceleraPyme.

Ajudes màximes 
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QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR?

Estar inscrit en el cens d'empresaris, professionals i retenidors

No tenir la consideració d'empresa en crisi 

Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social

No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió previa 
de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb
el mercat comú

No estar sotmès a cap altra de les prohibicions que preveu la Llei general 
de subvencions

No superar el límit d'ajudes de mínimes

Haver fet l'avaluació del grau de maduresa digital, d'acord amb el test 
de diagnóstico disponible en la plataforma AceleraPyme

No estar adherit al programa com a agent digitalitzador 

Categories 
de solucions

 de digitalització

Mesos
de prestació 

del servei:

Ajudes per segment per a les categories 
de solucions de digitalització

12
Lloc web i 
Presència a
Internet

12
Comerç
electrònic

12
Gestió de 
Xarxes socials

12
Gestió
de clients

0-2 empleats

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €
(Inclou 1
usuari)

3-9 empleats

2.000 €

2.000 €

2.500 €

2.000 €
(Inclou 1
usuari)

10-49 empleats

2.000 €

2.000 €

2.500 €

4.000 €
(Inclou 3
usuaris)

Les ajudes tenen en compte 12 tipus de serveis i estableixen imports màxims per categoria 
segons la mida de l'empresa.

QUINES SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ TÉ EN COMPTE?

Per beneficiar-se d'aquestes subvencions, l'empresa o autònom ha de complir
les condicions que estableixen les bases de la convocatòria:

https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
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Estar inscrit en el cens d'empresaris, professionals i retenidors

No tenir la consideració d'empresa en crisi 

Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social

No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió previa 
de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb
el mercat comú

No estar sotmès a cap altra de les prohibicions que preveu la Llei general 
de subvencions

No superar el límit d'ajudes de mínimes

12Factura Electrònica

12
Serveis
i eines
d'oficina virtual

12Comunicacions Segures

12
Business
Inteligence
i analítica

12Ciberseguretat

1.000 €
(Inclou 1

dispositiu)

250 € / usuari
(Fins a 2 usuaris)

125 € / dispositiu
(Fins a 2 dispositius)

1.500 €
(Inclou 1
usuari)

125 € / dispositiu
(Fins a 2 dispositius)

2.000 €
(Inclou 3

dispositiu)

250 € / usuari
(Fins a 9 usuaris)

125 € / usuari
(Fins a 9 dispositius)

2.000 €
(Inclou 1
usuari)

125€ / dispositiu
(Fins a 9 dispositius)

2.000 €
(Inclou 3

dispositius)

12
Gestión
de Procesos

2.000 €
(Inclou 1
usuari)

3.000 €
(Inclou 1
usuari)

6.000 €
(Inclou 3
usuaris)

250 € / usuari
(Fins a 48 usuaris)

125 € / usuari
(Fins a 48 usuaris)

4.000 €
(Inclou 3
usuaris)

125 € / dispositiu
(Fins a 48 dispositius)

12
Presència avançada
a internet 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

12Marketplace 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

COM ES CONCEDEIXEN LES AJUDES?

Cada empresa/autònom pot obtenir una única subvenció pública del programa de
digitalització, llevat que la convocatòria especifiqui que se'n permeten més.

Les ajudes es concedeixen pel procediment de concurrència no competitiva, i el criteri 
d'assignació és per ordre de presentació de sol·licituds vàlides i fins que s'esgoti
el pressupost de la convocatòria o finalitzi el termini de sol·licitud.
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COM PUC SOL·LICITAR L'AJUDA? 

Els passos que ha de seguir la pime/autònom que compleixi els requisits són:

Donar-se d'alta al web d'AceleraPyme, facilitant informació de contacte
i de l'activitat de l'empresa.

Comprovar el seu grau de digitalització emplenant el formulari o test 
d'autodiagnòstic disponible a AceleraPyme. L'ajuda es concedeix en mode de 
“bo digital”, que suposa un dret de cobrament un cop s'acabin i es justifiquin 
les actuacions.

Triar els serveis per a la seva digitalització. L'empresa disposarà d'un import 
per contractar els serveis que millor s'adaptin a les seves necessitats als agents 
digitalitzadors. Aquests són companyies adherides al programa Kit Digital que 
ofereixen els seus serveis a través del catàleg de solucions de digitalització 
d'AceleraPyme. Estan classificats per categoria de servei, sector d'activitat
al qual presten serveis i zona geogràfica, entre d'altres.

Firmar un acuerdo con la empresa que implantará la solución.

Abonar el preu dels serveis contractats, mitjançant la cessió del dret 
al cobrament de la subvenció o bo digital  al/s agent/s digitalitzador/s 
contractat/s.

El pagament de les ajudes es farà a l'agent digitalitzador un cop 
acabada i justificada l'actuació. La prestació del servei es farà 
en dues fases: la primera fase durarà 3 mesos i la segona, 12 mesos 
des del final de la primera fase.

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

QUINS TERMINIS HE DE TENIR EN COMPTE QUAN UTILITZI EL
 MEU BO DIGITAL?

Per tal de facilitar l'accés a les ajudes, la sol·licitud també la pot fer el representant legal o 
un representant de l'empresa que compleixi els criteris de la convocatòria. Els agents 
digitalitzadors adherits podran col·laborar en les tasques de sol·licitudi seran ells qui 
presentin tota la documentació justificativa.

Termini de resolució:  les sol·licituds es resoldran i notificaran dins un termini
màxim de 6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud per part d
e l'interessat.

Termini de formalització: els beneficiaris i els agents digitalitzadors disposen 
 de 6 mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda per 

formalitzar l'Acord de prestació.

Termini d'execució: un cop validat l'Acord de prestació, l'execució de l'activitat 
subvencionada s'ha de fer en dues fases:

https://www.acelerapyme.gob.es/registro-pyme
http://www.acelerapyme.es/
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Donar-se d'alta al web d'AceleraPyme, facilitant informació de contacte
i de l'activitat de l'empresa.

Comprovar el seu grau de digitalització emplenant el formulari o test 
d'autodiagnòstic disponible a AceleraPyme. L'ajuda es concedeix en mode de 
“bo digital”, que suposa un dret de cobrament un cop s'acabin i es justifiquin 
les actuacions.

Triar els serveis per a la seva digitalització. L'empresa disposarà d'un import 
per contractar els serveis que millor s'adaptin a les seves necessitats als agents 
digitalitzadors. Aquests són companyies adherides al programa Kit Digital que 
ofereixen els seus serveis a través del catàleg de solucions de digitalització 
d'AceleraPyme. Estan classificats per categoria de servei, sector d'activitat
al qual presten serveis i zona geogràfica, entre d'altres.

Firmar un acuerdo con la empresa que implantará la solución.

Abonar el preu dels serveis contractats, mitjançant la cessió del dret 
al cobrament de la subvenció o bo digital  al/s agent/s digitalitzador/s 

 contractat/s.

El pagament de les ajudes es farà a l'agent digitalitzador un cop 
acabada i justificada l'actuació. La prestació del servei es farà 
en dues fases: la primera fase durarà 3 mesos i la segona, 12 mesos
des del final de la primera fase.

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

Termini de justificació de l'execució: per a la primera fase d'execució, és 
 de 6 mesos, i per a la segona fase és de 3 mesos des del final de l'execució.

L'agent digitalitzador adherit, en nom del beneficiari, eleva la proposta 
de pagament.

Termini de pagament: 3 mesos des que s'eleva la proposta de pagament, 
per a cadascuna de les dues fases de prestació de la solució o execució.

Primera fase (màxim 3 mesos): fer i desenvolupar la solució digital
escollida pel beneficiari. L'agent digitalitzador emetrà la factura.

Segona fase (termini 12 mesos): l'agent digitalitzador fa el manteniment 
de la solució de digitalització i imparteix la formació que calgui al beneficiari 
per adquirir els coneixements necessaris per a la gestió amb un termini de
12 mesos. Aquesta fase comença en la data d'emissió de la factura.
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ALTRES CONVOCATÒRIES OBERTES

Mobilitat

Vehicle elèctric i híbrid endollable
(400 milions € inicials, ampliat en 226 milions €):

L'abril passat es va ampliar la dotació del MOVES III per incentivar la 
compra de vehicles elèctrics i híbrids endollables. L'ampliació ha 
permès obrir noves convocatòries d'ajudes a les autonomies que 
havien esgotat els fons que se'ls havien donat en un principi (País Basc, 
Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana, Canàries, Navarra, Aragó, 
Balears i Castella i Lleó). Actualment, estan vigents a totes les 
comunitats autònomes. El vessant de punts de recàrrega d'aquest 
programa s'ha esgotat ja a diverses comunitats autònomes.

Projectes singulars
(264 milions €):

El 3 d'octubre passat es va obrir la segona convocatòria de MOVES 
singulars. Aquest programa d'incentius, gestionat per l'IDAE, està 
destinat a projectes singulars en mobilitat elèctrica i projectes de 
desenvolupaments experimentals i innovadors, duts a terme en el 
territori nacional, relacionats amb el vehicle elèctric. En aquesta segona 
convocatòria no seran elegibles els projectes relatius a la instal·lació 
d'hidrogeneres, atès que s'han publicat programes específics per a això. 
Es consideren projectes amb una inversió mínima de 100.000 euros. 
El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 24 de 
novembre vinent.

Fons Next Generation EU
(NGEU)
Una resposta excepcional a 
una crisi sense precedents
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Flotes de transport professional
(per ara, només obert a 174 milions €, ampliable 
a 400 milions €):

Consta de les línies d'actuació següents: desballestament, adquisició de 
vehicles d'energies alternatives, “retrofit” o modificació de la forma de 
propulsió, implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles 
elèctrics i adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries. 
S'estableix un import fix unitari d'ajuda per categoria i tipus de vehicle i, 
en el cas de l'adquisició de flotes de zero o baixes emissions, també per 
mida de l'empresa per donar suport a pimes i autònoms. Aquesta línia 
estarà vigent fins al 30 d'abril del 2024.

Autoconsum fotovoltaic
(660 milions €, ampliables): 

El destí d'aquests fons són instal·lacions d'autoconsum (fins a 555 mil. 
€, intensitat de les ajudes 20-30%) i emmagatzematge darrere del 
comptador (fins a 105 mil. €, intensitat de les ajudes 50-60%) d'ús 
residencial, en empreses, administracions públiques i tercer sector. 
Aquest programa estarà vigent fins al desembre del 2023.

Les comunitats ja han començat a publicar les convocatòries d'ajudes. 
A més, aquestes actuacions compten amb avantatges fiscals: 
deduccions en l'IRPF i bonificacions en l'IBI en algunes CA

Rehabilitació d'edificis (3.420 milions €):

Totes les comunitats autònomes han publicat ja les convocatòries 
d'ajudes del programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i 
social en entorns residencials. Dels 3.420 milions d'euros, se n'han 
mobilitzat 1.151 milions i estan en procés 1.389 milions. L'ajuda pot 
arribar al 80% quan l'estalvi energètic és superior al 60%. A més, s'han 
aprovat deduccions fiscals per a la part no subvencionada.

https://fundacionrenovables.org/averigua-municipio-bonifica-ibi-icio-autoconsumo/#
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PRÒXIMES CONVOCATÒRIES

Mobilitat elèctrica - Flotes 
(per ara, 50 milions €): 

Abans de final d'any, s'espera una nova convocatòria de les ajudes 
orientades a l'electrificació de flotes de vehicles lleugers (ciclomotors, 
motos, quadricicles, turismes o furgonetes) que operin en més d'una 
comunitat autònoma. Aquestes ajudes s'han gestionat fins ara 
centralitzadament a través de l'IDAE (Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l'Energia).

Tractament de residus 
(150 milions €):

Les ajudes estan destinades a instal·lacions de producció de biogàs, 
calor, electricitat, biometà i tractament del digerit. Donen suport a 
iniciatives d'aprofitament energètic de residus orgànics que potenciïn 
l'economia circular.

Construcció de lloguer social
 (per ara, 500 milions €):

S'activa la línia de construcció per a lloguer social amb 500 milions 
d'euros. Caldrà anar veient la distribució final i amb quin ritme les van 
ampliant/obrint les comunitats autònomes.
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El servei de gestió de subvencions que hem posat a la teva disposició juntament amb la 
consultora Minsait té l'objectiu de facilitar a empreses, pimes i autònoms l'accés a les ajudes, 
en especial a les vinculades als fons Next Generation EU. Aquest servei ofereix:

COM POT AJUDAR-TE BBVA? 

L'accés a les ajudes... més fàcil.

Llista i cercador d'ajudes amb diferents filtres de cerca: resum amb les dades més 
rellevants sobre els requisits i imports de cadascuna de les ajudes (ex.: si es tracta de 
concessió directa, termini de sol·licitud, nombre estimat de beneficiaris...).

Servei d'alertes personalitzades sobre les ajudes d'interès per a la teva
empresa.

Servei integral de gestió de la subvenció.

A més, i en relació amb el kit digital per a digitalització de pimes i autònoms, disposem de 
serveis específics tant per ajudar-te a gestionar la sol·licitud de l'ajuda com si vols 
registrar-te com a agent digitalitzador per oferir les solucions tecnològiques de la teva 
empresa.

Accedeix a més informació des de bbva.es.

Fons Next Generation EU
(NGEU)
Una resposta excepcional a 
una crisi sense precedents
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PRTR: pla de recuperació, transformació i resiliència, que ha de presentar cada país membre 
davant la UE per a la seva aprovació com a condició per a la recepció dels fons.

Kit Digital: programa del Govern per a la digitalització de pimes i autònoms, que ofereix ajudes 
econòmiques per accedir a solucions digitals.

Bono digital: dret de cobrament que neix de la concessió d'una subvenció dins el programa Kit 
Digital. Aquest bo es pot fer efectiu un cop l'agent digitalitzador, en nom de la pime o autònom, 
presenta la justificació de la realització de l'activitat objecte de subvenció i la valida l'Administració.

Agentes digitalizadores: les solucions i serveis de digitalització per a pimes i autònoms són 
ofertes per entitats adherides al programa Kit Digital, que es converteixen en agents 
digitalitzadors i estan registrats en el catàleg d'AceleraPyme.

AceleraPyme: és la iniciativa del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital destinada a 
construir l'ecosistema de referència de la transformació digital de les pimes. Està desenvolupat 
per Red.es, una entitat dependent de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artifi-
cial, i s'emmarca en el Pla de Digitalització de Pimes 2021 – 2025 del Pla d'Espanya.

Glosario

BBVA, AGENT DIGITALITZADOR: SOLUCIÓ DE COMERÇ 
ELECTRÒNIC

BBVA, seguint la seva aposta pels serveis digitals per a pimes, vol 
contribuir a la digitalització de les empreses incorporant la seva 
solució de pagament per a comerços electrònics al Kit Digital.

El TPV Virtual és una solució simple i segura per gestionar els cobraments amb 
targetes de la teva botiga en línia de forma ràpida i segura. I rebre els pagaments de 
manera immediata.

La solució permet el seguiment en línia de les teves vendes i la gestió d'operacions.

Els 12 primers mesos, el cost és de 0 € amb la subvenció del Bo Digital. Inclou cobra-
ments fins a 20.000 € a l'any amb targetes Visa i Mastercard.
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Enllaços d'interès

Nova Ordre de bases del Kit Digital / Moncloa 

Fons NGEU en detall / BBVA

Portal web informatiu NGEU / Moncloa 

Pla España Puede (text complet) / Moncloa

Si tens dubtes sobre els Fons NGEU o necessites suport 
per sol·licitar ajudes, contacta amb el teu Gestor BBVA

DISCLAIMER LEGAL

Aquest document s'ha elaborat amb una finalitat informativa i tota la informació que s'hi facilita té caràcter merament il·lustratiu. 
La informació subministrada no s'ha de considerar en cap cas com un assessorament financer, ni en matèria d'inversions, fiscal, 
legal o de qualsevol altre mena, ni s'ha d'entendre com una recomanació per fer operacions, ni constituirà la base per a una presa 
de decisió en una direcció determinada. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ni cap 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 susceptibles de canviar.

BBVA ha obtingut la informació inclosa en aquest document (d’ara endavant, la Informació) de fonts fiables. No obstant això, tot i 
que s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda no és errònia ni equívoca, BBVA no manifesta ni 
garanteix, ni expressament ni implícitament, que sigui exacta, completa o actualitzada, i no s'hi ha de confiar com si ho fos.

BBVA declina expressament qualsevol 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 
altra mena de serveis bancaris, ni poden servir de base per a cap contracte, compromís o decisió de cap mena, sense que en 
particular vinculi BBVA per desenvolupar les funcions que se li atribueixen.

La potencial prestació per part de BBVA d'algun servei estarà condicionada al fet que compti amb l'aprovació dels comitès interns 
de decisió de BBVA, que tota la documentació jurídica definitiva de l'operació sigui satisfactòria segons el parer de BBVA i que 
l'operació tingui efectivament lloc i s'executi de conformitat amb els termes que es detallin en un mandat o oferta posterior.
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https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/26/etd734/dof/spa/pdf
https://www.bbva.es/ca/general/fondos-europeos-next-generation.html?cid=eml:mem::spain-cat--pymes-ngeu-pym-:boletinoct22-::fondnex:::20221027::::
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
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En cap cas BBVA, les seves sucursals o els seus consellers, directius, empleats i personal autoritzat seran responsables de cap 
mena tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus que pugui resultar de l'ús d'aquest document o del seu 
contingut.

Aquest document és propietat de BBVA. Qualsevol denominació, disseny o logotip reflectit en aquest document són marques 
degudament registrades per BBVA.

La informació que conté aquest document té caràcter confidencial i cap part d'aquest document podrà ser (i) copiada, fotoco-
piada o duplicada en cap manera, forma ni mitjà, (ii) redistribuïda, (iii) divulgada, esmentada o 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 seus destinataris accepten íntegrament les advertències i condicions 
expressades anteriorment.
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