
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.50958 (2018/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului
membru

España

Numele regiunii (NUTS) ESPANA
-

Autoritatea care acordă ajutorul SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
POETA JOAN MARAGALL 41, MADRID, CP 28070
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx

Denumirea măsurii de ajutor TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Temeiul juridic naţional (trimitere la
publicaţia oficială naţională)

Orden ETU/275/2017, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden
IET/1144/2013, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda
ancha de nueva generación (BOE nº 44, 18 de marzo de 2017). Extracto de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, de 16 de abril de 2018, por la que se convocan ayudas para la
realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda
ancha de nueva generación.

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor
existente
Durata 29.03.2017 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e)
vizate

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi
telecomunicaţii
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului
previzionat în temeiul schemei de
ajutor

EUR 150 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri
comunitare 

FEDER - EUR 364.00 (în milioane)

 
 



Obiective Intensitatea maximă a
ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare pentru infrastructurile de bandă largă (articolul 52) 90 0000 EUR

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://boe.gob.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3358,

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-B-2018-22923.pdf


