
Fons Next  
Generation EU
L’impacte a les empreses



Com a destinació dels fons, la Comissió 
Europea i els estats membres han acordat 
unes àrees d’inversió i reforma que giren 
especialment al voltant dels eixos de la 
digitalització i la sostenibilitat amb la finalitat 
d’acompanyar i ajudar totes les empreses en 
la seva modernització.

Les empreses rebran els fons en forma de 
transferències directes (com una subvenció)  
o bé via préstecs.

El juliol de 2020 el Consell Europeu va 
aprovar el Fons de Recuperació Europeu, 
també anomenat Next Generation EU,  
dotat amb 750.000 milions d’euros  
(el 5,5 % del PIB de la UE) en el marc 
pressupostari de 2021-2027.

Aquesta partida suposa una ampliació del 70 %  
del pressupost europeu i està destinada a:

•  reactivar l’economia europea 
després de l’impacte provocat  
per la crisi de la COVID-19,

•  impulsar la transformació de 
l’economia i les empreses europees.
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Què és el  Fons Next 
Generation EU?



Què t’ofereix  
Banco Sabadell?
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Volem estar al teu costat durant tot el procés. Per això 
hem desenvolupat uns plans d’ajuda i acompanyament 
especialment dissenyats perquè tot tipus d’empreses 
estiguin assessorades durant el procés de gestió i 
tramitació dels ajuts.

Està previst que els ajuts i les subvencions no cobriran 
el 100 % de les inversions que han de realitzar les 
empreses. Per això volem contribuir amb tu per tal que 
aquests projectes siguin un èxit.



Com t’ajudem?
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T’informem 
sobre les 
novetats 
del Fons de 
Recuperació 
Europeu

Identifiquem 
els ajuts 
que més et 
convenen

T’ajudem en 
la tramitació 
dels ajuts

Financem els 
teus projectes 
anticipant o 
complementant 
els ajuts

1 2 3 4



Per això posem al teu servei:

•  Hub Empreses, on podràs accedir a webinars 
informatius del teu interès. Consulta l’agenda 
mensual.

•  Newsletters amb informació periòdica per  
mantenir-te al dia de les novetats relacionades  
amb els fons.

•  Web Fons Next Generation EU, on trobaràs més 
informació interessant i general perquè puguis 
informar-te dels aspectes més rellevants.

1. Et mantenim informat
A Banc Sabadell volem que  
estiguis informat sobre totes les  
novetats i oportunitats que t’ofereix  
el Fons Next Generation EU, perquè  
les aprofitis al màxim.
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https://newsletters.bancsabadell.com/webinars-hub-empresa
https://newsletters.bancsabadell.com/webinars-hub-empresa
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•  BSOnline Empreses: a la teva àrea privada es 
publicaran les recomanacions de les subvencions i  
els ajuts adequats per a tu, perquè puguis valorar-los  
i ampliar-ne la informació.

•  El teu gestor podrà informar-te sobre les subvencions 
recomanades, les més convenients i aquells serveis 
addicionals que posem a la teva disposició per facilitar 
tot el procés de gestió del projecte.

2.  T’identifiquem els ajuts  
més recomanables

Analitzem la teva empresa i et proposem 
les subvencions o els ajuts que segons 
el teu sector i tipus de negoci et poden 
encaixar millor, perquè no perdis cap 
oportunitat.

Coneixeràs el tipus de subvenció i les 
seves principals característiques (import, 
termini, requisits...), i tot això a través 
dels nostres canals habituals.

1 2 3 4
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3.  Et facilitem la gestió  
i la tramitació

Perquè volem facilitar-te i acompanyar-te 
en tot el procés de sol·licitud i tramitació 
dels ajuts dels Fons Next Generation EU i 
d’altres ajuts públics.

Per això i per als nostres clients, PwC 
ofereix un servei de consulta i gestió  
de les ajudes i subvencions. Informa-te’n 
a https://ayudasempresas.pwc.es.

1 2 3 4
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•  Anticipar subvencions: t’avancem l’import de la 
subvenció perquè puguis iniciar els teus projectes  
al més aviat possible.

•  Complementar el finançament: quan la subvenció  
no cobreixi la totalitat de la inversió del projecte, 
podem finançar-te la resta.

•  Avalar-te davant l’Administració pública quan els 
projectes requereixen una garantia addicional.

*La concessió del crèdit està condicionada als criteris de risc del banc.

4.  Financem els teus projectes

Com a especialistes assessorant i acompanyant  
les empreses, posem a la teva disposició un ampli 
catàleg de solucions de finançament* orientades a:

1 2 3 4

• Préstec Next Generation.

• Bestreta Next Generation.

• Aval Next Generation.

• Lísing Next Generation.

• Rènting Next Generation.

Amb productes específics:
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A Banc Sabadell som experts en ajudar les empreses i, com sempre, tens a la teva disposició els nostres 
especialistes per acompanyar-te en aquesta gran oportunitat per transformar la teva empresa.

Informa’t de tots els serveis que Banc Sabadell posa a la teva disposició contactant amb el teu gestor 
o consulta directament els ajuts que et poden encaixar a BSOnline Empreses i comença a impulsar la 
transformació de la teva empresa.



fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com Ed
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https://fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com/ca/
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