
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento
(UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.50958 (2018/X)

Estado-Membro Espanha

Número de referência do
Estado-Membro

España

Designação da região (NUTS) ESPANA
-

Entidade que concede o auxílio 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

Título da medida de auxílio TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Base jurídica nacional (referência à
publicação oficial nacional relevante)

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.

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio
existente
Duração 29.3.2017 - 31.12.2020

Setor(es) económico(s) abrangido(s) Construção de redes de transporte e distribuição de eletricidade e redes de
telecomunicações
Actividades de telecomunicações por fios
Actividades de telecomunicações sem fios
Actividades de telecomunicações por satélites

Tipo de beneficiário -

Montante global anual do orçamento
previsto no âmbito do regime

EUR 150 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros

Referência à decisão da Comissão -

Se for cofinanciado por fundos
comunitários

FEDER - EUR 364.00 (em milhões)

 
 



Objetivos Intensidade máxima
de auxílios em % ou

montante máximo do
auxílio em moeda

nacional

Majorações PME em
%

Auxílios a infraestruturas de banda larga (art. 52.º) 90 0000 EUR

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
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


