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Accés als Fons 

Avanços i publicacions sobre concocatòries, PERTEs i vies d’accés 
als Fons * 

Noves convocatòries: 
1. El Govern llença la primera convocatòria d’ajudes del programa  Kit Digital 

(La Moncloa, 26 de febrer) 
Red.es -agència de digitalització del Ministeri d’Assumptes Econòmics i 
Transformació Digital- por la qual es convoquen les primeres ajudes 
destinades a la digitalització d’empresses d’entre 10 i 49 empleats. El 
termini s’inicia el 15 de març. 
 

 
 

2. El MITECO obre la convocatòria d’ajudes per a projectes innovadors 
d’emmagatzematge energètic (IDAE, 22 de febrer) 
Convocatòria d’ajudes per a projectes de I+D en emmagatzematge 
energètic, tant per a organismos d’investigació i universitats com per a 
empreses amb activitats innovadores. Tindran un pressupost de 50 M€, 
amb termini obert des del 8 de març de 2022. 
 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-convocatoria-de-ayudas-del-programa-kit-digital
https://www.idae.es/noticias/el-miteco-abre-la-primera-convocatoria-de-ayudas-para-proyectos-innovadores-de
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/articulo/programa-kit-digital


 
 

3. El MITECO obre la convocatòria d’ajudes per a projectes pioners i singulars 
d’hidrògen renovable, dotada amb 150 milions (La Moncloa, 18 de febrer) 
La línea recolzarà amb viabilitat comercial per a la producción i consum 
local d’hidrògen renovable en sectors de difícil descarbonització, com la 
indústria o el transport pesat. És una de les quatre primeres convocatòries 
del PERTE d’energies Renovable i Hidrògen. 
 

 
 

4. Programes d’ajuda a la cadena de valor innovadora de l’hidrògen 
renovable per 250M€  (IDAE, 18 de febrer) 
El programa per a grans electrolitzadores comptarà amb 100 milions, la 
desmostració i validació de vehicles d’hidrògen amb 80 milions, la 
investigació industrial i experimental amb 40 milions, i el foment de 
capacitats i avanços tecnològics a línies d’assajos i la fabricació amb 30 
milions. El termini obre el 8 d’abril. 

 

Anuncis rellevants del govern: 

5. El Govern dedicarà 475 milions a ensenyar espanyol pel món (El Mundo, 2 
de març) 
És una partida del PERTE ‘Nova Economía de la Llengua’ finançat amb fons 
europeus.  
 

6. Més de 1.100 milions per al PERTE de l’espanyol i la Intel.ligència 
artificial  (La Moncloa, Cinco Días, 1 de març) 
El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte Estratègic per a la 
Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) relatiu a la nova economia 
de la lengua, per a aconseguir una "Intel.ligència Artificial que pensi en 
espanyol", que mobilitzarà 1.100 milions d’eruros d’inversió pública que 
vindran fonamentalment de la financiació del Pla de Recuperació. 

 
7. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (La Moncloa, 28 de febrer) 

Recopilació setmanal de les últimes licitacions, ajudes, subvencions i altres 
actuacions del Mecanisme de Recuperació i Resilència, element central dels fons 
europeus NextGenerationEU, recollides al BOE i els butlletins oficials de les 
comunitats autònomes. 

8. Contracte adjudicat per  2,8M€ per a disenyar i implantar la metodologia 
BIM a les carreteres de l’Estat en servei (La Moncloa, 23 de febrer) 
És el primer contracte adjudicat dins del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència en matèria de digitilització de les infraestructures gestionades 
per la direcció general de Carreteres. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-la-convocatoria-de-ayudas-para-proyectos-pioneros-y-singulares-de-hidr%C3%B3geno-renovable-dotada-con-150-millones/tcm:30-537093
https://www.idae.es/index.php/noticias/el-miteco-abre-cuatro-programas-de-ayudas-la-cadena-de-valor-innovadora-del-hidrogeno
https://www.elmundo.es/economia/2022/03/01/621e5b60e4d4d8ca238b45a9.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-proyecto-estrategico-para-la-recuperacion-nueva-economia-de-la
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/01/companias/1646143427_518033.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-19-25-febrero-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-un-contrato-para-disenar-e-implantar-la-metodologia-bim-en-las-carreteras
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/impulso-para-proyectos-innovadores-de-id-sobre-almacenamiento-energetico-2022
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programa-h2-pioneros-2022
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programas-de-ayuda-la-cadena-de-valor-innovadora-del-hidrogeno-renovable


9. Resum Consell de Ministres: Plans col.lectius d’ocupació (La Moncloa, 22 
de febrer) 
El Govern eleva el Salari Mínim Interprofessional a 1.000 euros. 
Addicionalment, ha aprovat el Projecte de Llei d’impuls dels Plans 
d’Ocupació Col.lectius i ha avançat quatre mesos la convocatòria de 
beques. Els autònoms podrán desgravar fins a 5.750 euros anuals. 
 

10. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (12-18 de febrer) (La Moncloa, 21 
de febrer)  

 
11. El MITECO rep 132 propostes a la convocatòria d’ajudes de la Fundació 

Bidodiversitat per a impulsar la bioeconomia  (La Moncloa, 17 de febrer) 
La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic (MITECO) ha posat en marxa una convocatòria d’ajudes per a 
impulsar la bioeconomía com a motor del desenvolupament i conservació. 
 
 

  
 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU * 

 
1. Claus perquè pymes i autònoms accedeixin als fons europeus (Expansión, 3 

de març)  
Trobada Fons Next Generation per a la digitilització de pymes i autònoms, 
organitzat per EXPANSIÓN en col.laboració amb Vodafone.  
 

2. Els fons turístics arriben a Barcelona amb 50 milions i a zones rurals amb 
25 25 (La Vanguardia, 28 de febrer) 
El calendari constrenyeix. La segona i tercera convocatòria per a distribuir 
els fons europeus Next Generation en matèria de turismo estan ja 
definides. La Generalitat disposarà de 75 milions per a distribuir aquest any 
i 50 milions més pel  2023.  

 
3. La col.laboració público-privada, essencial per a la revolución tecnològica 

(Cinco Días, 28 de febrer) 
Entre els desafiaments, la digitalització de les pymes, com s’escometen els 
projectes, quins són els nous models de negoci o quin és el paper dels 
proveïdors de serveis; la ciberseguretat, el 5G com a habilitador tecnològic 
i les apps que venen; l’economia de les dades o la soberania de les 
mateixes i el paper que els fons de recuperación Next Generation jugaran 
per a millorar la competitivitat d’economies i empreses. 
 

4. Oportunitat d’or per a modernitzar les instal.lacions (Expansión, 27 de 
febrer) 
Els fons europeus deuen servir perquè Espanya renovi i desenvolupi les 
infraestructures necessàries per a portar a bon terme la seva transició 
energètica.  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-planes-colectivos-de-empleo
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-02/Boletin_semanal_plan_de_recuperacion_18022022.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/170222-bioeconomia.aspx
https://www.expansion.com/economia/2022/03/03/621fd643e5fdeafa7e8b464d.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220227/8087905/fondos-turisticos-llegan-barcelona-50-millones-zonas-rurales-25.html#:~:text=As%C3%AD%2C%20de%20los%2075%20millones,territorios%20rurales%20con%20identidad%20tur%C3%ADstica.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/27/companias/1645984763_017300.html
https://www.expansion.com/economia/2021/07/27/60ff9c19468aeb2f5f8b4672.html


 
5. Invertir en indústria associada al sector primari és clau per a la recuperació 

(El Economista, 25 de febrer) 
Els fons Next Generation poden ajudar a solucionar el problema estructural 
de la falta d’indústria i inversió en I+D, sobretot per part de l’empresa 
privada, així com generar noves fórmules que ajudin a desestacionalitzar el 
turisme, l’altre motor importanat de l’economia andalusa juntament amb 
l’agricultura, ramaderia i pesca.  

 
6. La tecnología i la cadena alimentaria són els eixos dels NexGen per a 

Andalusia (El Economista, 25 de febrer) 
La Junta d’Andalusia ha trallasdat al Ministeri d’Economia 5 projectes 
aspirants a Pertes relacionats amb: la Cadena Alimentària Sostenible, en 
matèria Aeroespacial, Salut i Educació així com altres projectes sobre 
infraestructures ferroviàries i connexions logístiques, transport d’energia i 
la modernització i digitalització del cicle de l’aigua alts. 
 

7. Totes les cartes a l’hidrògen verd, un projecte de país (Cinco Días, 25 de 
febrer) 
El llançament del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 
Econòmica (Perte) d’Energies Renovables, Hidrògen Renovable i 
Emmagatzematge (ERHA), presentat el passat 15 de desembre i publicat al 
BOE el dia de la nit de Nadal, per fi fa públiques les seves ordres de base 
per a hidrògen renovable. 
 

8. Jornada ‘Fons europeus, impulsant la transformació’ – Perte d’energies 
renovables, hidrògen renovable i emmagatzematge (Europa Press, 24 de 
febrer) 
Es cita a l’ Enrique Gutiérrez, soci director de Financial Advisory de Deloitte 
i colíder del Deloitte  European Center for Recovery & Resilience; Laureano 
Álvarez, soci de Monitor Deloitte; y Jaume Pujol, soci de Financial Advisory 
de Deloitte.  

 
9. Els fons europeus tiraran del creixement, amenaçat pel conflicte a Ucraïna 

(Periódico de España, 22 de febrer) 
Un informe d’ Esade anticipa que els efectes del diner arribat de Brussel.les 
comenzaran a veure’s en els pròxims mesos, però alerta dels riscos que la 
inflacció es consolidi a nivells alts. 
 

10. Espanya aposta per una descarbonització del transport per carretera 
accelerada amb el finançament dels fons europeus (La Moncloa, 21 de 
febrer) 
La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
participa al Consell de Ministres de la Unió Europea que se celebra a París, 
sota la presidencia francesa de la UE, i on, a la seva primera intervención, 
ha reflectit l’aposta d’Espanya per a la descarbonització del transport per 
carretera. 

 
11. Una oportunitat per a renovar el parc espanyol d’habitatges (Cinco Días, 1 

de març) 

https://www.eleconomista.es/next-generation/noticias/11566527/01/22/.html
https://www.eleconomista.es/next-generation/noticias/11566649/01/22/Andalucia-se-centra-en-el-sector-primario-y-la-tecnologia-como-ejes-para-los-NextGen.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/24/companias/1645732363_724091.html
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-perte-energias-renovables-requiere-ecosistema-normativo-formacion-id-mas-alla-ayudas-20220223111723.html
https://www.epe.es/es/economia/20220223/fondos-europeos-animaran-crecimiento-amenazado-13280579
https://fr.zone-secure.net/177954/.informe-economico30/#page=1
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/210222-r-sanchez_descarbonizacion-transporte.aspx
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/18/opinion/1600453173_467822.html


Accelerar el ritme de les rehabilitacions gràcies a l’impuls dels fons 
europeus permetrà crear fins a  400.000 llocs de treball. Article d’opinió de 
Marta Vall-llossera Ferrán, Presidenta del Consell Superior dels Col.legis 
d’Arquitectes d’Espanya.  
 

12. El 1er informe anual sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència està 
molt avançat (Comissió Europea, 1 de març) 
La Comissió Europea ha adaptat avui el seu primer informe anual sobre 
l’aplicació del MRR, l’element central de NextGenerationEU. Aquest 
facilitarà fins 723 800 milions d’euros en subvencions i prèstecs als Estats 
membres per a recolzar inversions i reformes transformadores que 
permetran a la UE sortir reforçada de la pandèmia de COVID-19.  
 

13. Inditex, El Corte Inglés i Mango lideren un pla de 14.000 milions 
(Expansión, 21 de febrer) 
Se cita a Deloitte com a assessor del pla de transformación del sector tèxtil.  

 
14. Així ha aprofitat Espanya el primer any del Mecanisme de Recuperació 

(Expansión, 20 de febrer) 
Atenent a les xifres d’execució, Espanya va pressupostar pel 2021 l’ús de 
24.198 milions, avançats via deute, dels quals al tancament de l’any havia 
autoritzat l’ús del 91% (22.124 milions).  
 

15. El Govern aprova la reforma de la Llei de Ciència, Tecnologia i Innovació 
(La Moncloa, 18 de febrer) 
El Consell de Ministres aprova la remissió a les Corts del Projecte de Llei pel 
qual es reforma la Llei de Ciència, Tecnología i Innovació, que dota de més 
recursos, drets i estabilitat al personal de la I+D+i. 
 

16. El Govern estudia el PERTE de descarbonització de la indústria 
electrointensiva (El Periódico de la Energía, 17 de febrer) 
La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assenyalat avui 
que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència  (PERTE) que s’està 
estudiant per a descarbonitzar la indústria electrointensiva se centra 
sobretot  «en l’acer i l’alumini» perquè «hi ha grans projectes de millora» 
d’ambdos.  

 
17. Els electrointensious valoren «molt positivament» la possibilitat d’un Perte 

per al Sector (El Periódico de la Energía, 17 de febrer) 
L’Associació d’Empreses amb Gran Consum d’Energia (AEGE) ha considerat 
«molt positiu» l’anunci del Govern de la possibilitat de llençar un Projecte 
Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) pera a 
les indústries electrointensives, dirigit fonamentalment als processos de 
descarbonització.  

 
18. El Govern espera atreure plans de bateries a Espanya amb del Perte del 

Vehicle Elèctric (El Periódico de la Energía, 17 de febrer) 
La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha mostrat la 
seva confiança que el Projecte Estratègic per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica (PERTE) per al vehicle elèctric i connectat 
permetrà l’atracció de noves plantes de bateries a Espanya.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1198
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2022/02/21/6212b2f0468aeb7b378b45d9.html
https://www.expansion.com/economia/2022/02/19/62100749e5fdea4a0e8b468e.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
https://elperiodicodelaenergia.com/gobierno-perte-industria-electrointensiva/
https://elperiodicodelaenergia.com/los-electrointensivos-valoran-muy-positivamente-la-posibilidad-de-un-perte-para-el-sector/
https://elperiodicodelaenergia.com/gobierno-plantas-baterias-espana-perte-vehiculo-electrico/


 
 

 

* Alguns dels continguts només es podran visualitzar per usuaris subscrits al mitjà de comunicació 

 
 


