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Newsletter de novetats rellevants 

Accés als Fons 

Avenços i publicacions sobre convocatòries, PERTEs i vies d’accés 
als fons * 

Noves convocatòries: 
  

1. Raquel Sánchez presenta la convocatòria de 600 milions d’euros en ajudes a 
entitats locals per a rehabilitar edificis públics (La Moncloa, 11 de març) 
  
Mitma ha llançat la convocatòria de 600 milions d’euros en ajudes a 
municipis, diputacions, cabildos i consells insulars per a rehabilitar edificis 
públics de titularitat local, dins del Programa d’Impuls a la Rehabilitació 
d’Edificis Públics del Pla de Recuperació. 
  

 
  
  

2. S’obre el termini per a sol.licitar les primeres ajudes de Kit Digital, per  a 
fomentar la digitilització de pimes (La Moncloa 14 de març) 
Aquesta convocatòria compta amb un pressupost de 500 milions d’euros i 
es distribuirà en bonus digitals de 12.000 euros per a aquelles empreses 
que compleixin amb els requisits exigits i presentin la sol.licitud en un 
termini màxim de sis mesos o fins que s’acabin els fons. 

  

https://urldefense.com/v3/__https:/planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-presenta-la-convocatoria-de-600-millones-de-euros-en-ayudas-a-entidades-locales__;!!LgHUZTGyrw!fcgH2WO5eBVDUsWjlYY0BueclhMr8KyTSsEhVDH6kW-lQT2s8Ik4Uk8j_4PRQHI$
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Anuncis del Govern rellevants: 
  

1. Aprovat el  PERTE naval per a mobilitzar 1.460 milions d’euros (MINCOTUR, 
16 de març)  
El nou Perte preveu mobilitzar una inversió de 1.460 milions d’euros, dels 
que el sector públic aportarà 310 milions i la resta, uns 1.150 milions, seran 
inversió privada. Es dóna així el tret de sortida per a impulsar la 
transformació i modernització amb fons europeus del sector naval 
espanyol, que ja és un referent en terminis d’inversió en I+D i tecnologia en 
els seus vaixells.  
  

3. El  Govern autoritza un nou traspàs dels fons a les comunitats autònomes per 
a projectes de connectivitat (La Moncloa, 15 de març) 
El Consell de Ministres ha autoritzat una transferència de 155 milions 
d’euros a les comunitats autònomes per a avançar en el desenvolupament 
de tres iniciatives del Programa d’Universalització d’Infraestructures Digitals 
(UNICO) 
  

4. El Govern aprova distribuir 170 M€ entre las CCAA per a finançar projectes 
d’eficiència energética d’empreses turístiques (La Moncloa, 15 de març) 
El Consell de Ministres ha autoritzat la distribució territorial entre 
comunitats autònomes i ciutats autònomes de 170 milions d’euros per al 
finançament de projectes d’eficiència energètica i economia circular en 
empreses turístiques en el arc del Pla de Recuperació 

  
5. El Govern aprova el PERTE Naval que preveu mobilitzar 1.460 milions d’euros 

(La Moncloa,15 de març) 
El Consell de Ministres ha aprovat avui el Projecte Estratègic per a la 
Recuperació i Transformació Econòmica per a la indústria naval, un projecte 
basat en la col.laboració público-privada per a la transformació de la seva 
cadena de valor mitjançant la seva diversificació. 

  
6. El Govern destina més de 230 milions per a impulsar la transformació 

energética de les Illes Balears (La Moncloa, 14 de març) 
La vicepresidenta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfica, Teresa Ribera, ha presentat el Pla d’Inversions per a la 
Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB), dotat amb 233 milions 
d’euros del Pla de Recuperació. 
  

7. Novetats setmanals NGEU - Setmana 5-11 de març de 2022 (La Moncloa, 14 
de març)  
Aquesta página web publica cada setmana una recopilació de les últimes 
licitacions, ajudes, subvencions i altres actuacions del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, element central dels fons europeus 
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NextGenerationEU, recollides al BOE i els butlletins oficials de les 
comunitats autònomes. 
  

8. Ciència i innovació mobilitzarà 238 milions d’euros amb les comunitats 
autònomes (La Moncloa, 11 de març) 
La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha presidit la IX reunió del 
Consell de Política Científica, Tecnològica i de Innovació, celebrada al 
Centre d’Investigacions Energètiques, Medioambientals i Tecnològiques 
(CIEMAT). 
  

9. Hisenda aproba l’Ordre Ministerial que regula el funcionament i l’estructura 
del Registre Estatal d’entitats interessades en els PERTE (La Moncloa, 10 de 
mARÇ) 
D’acord amb la norma, que es publica avui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), 
el REPERTE inclourà la inscripció de totes les entitats, públiques o privades, 
qualsevol que sigui la seva natura jurídica o àmbit territorial i que hagin 
estat acreditades per algun departament ministerial com a interessades en 
un PERTE aprovat per Acord de Consell de Ministres. 
  

10. El MITECO obre a informació pública la convocatòria d’ajudes a l’impuls de 
l’economia circular en empreses (La Moncloa, 10 de març) 
S’obre l’audiència pública al projecte d’ordre ministerial pel que 
s’estableixen les bases i s’efectua la convocatòria d’ajudes a l’impuls de 
l’economia circular en empreses espanyoles, amb l’objectiu d’implantar 
plenament l’economia circular en el sector productiu. El termini per a 
remetre suggeriments finalitza el 7 d’abril de 2022. 
  

11. Red.es publica els primers 3.000 agents digitalitzadors adherits al 
programa Kit Digital (La Moncloa, 10 de març) 
Red.es publica el catàleg d’agents digitalitzadors adherits amb prop de 3.000 
entitats, les primeres la sol.licitud de participació de les quals al programa Kit 
Digital s’ha resolt favorablement. 

12. Agricultura, Pesca i Alimentació treu a consulta pública el projecte de reial 
decret de creació de la mesa i l’observatori del regadiu (La Moncloa, 9 de 
març) 
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha obert procés de 
consulta pública prèvia sobre el projecte de reial decret que regularà la 
creació i funcionament de la Mesa Nacional del Regadiu i de l’Observatori 
de la Sostenibilitat del Regadiu. 

  
13. El Govern aprova el PERTE d’Economia Circular per accelerar la transició cap 

a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de matèries primes 
(La Moncloa, 8 de març) 
El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i 
el repte demogràfic (MITECO), aprova el PERTE d’Economia Circular, amb 
492 M€ en inversió pública. 
  

14. El Govern llança una nova consulta pública per a identificar les zones sense 
cobertura banda ampla (La Moncloa, 8 de març) 
El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat una 
consulta pública sobre el llistat preliminar de zones potencials d’actuació i 
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recepció d’ajudes que s’inclouran en la convocatòria UNICO-Banda Ampla 
de 2022 
  

15. El Govern aprova la regulació dels serveis de recàrrega per a vehicles 
electrònics (La Moncloa, 8 de març) 
El Consell de Ministres aprova un reial decret que regula l’activitat de prestació de 
serveis de recàrrega energètica de vehicles electrònics, definint els drets i les 
obligacions dels agents que participen en l’activitat, per a facilitar el seu 
desenvolupament i protegir més als usuaris. 

16. Novetats setmanals NGEU - Setmana 26 Feb.-4 Mar. de 2022 (La Moncloa, 7 
de març) 
Aquesta página web publica cada setmana una recopilació de les últimes 
licitacions, ajudes, subvencions i altres actuacions del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, element central dels fons europeus 
NextGenerationEU, recollides en el BOE i els butlletins oficials de les 
comunitats autònomes. 

  
  

 

  
  

  

Noticias ressenyables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU * 

1. Jornada Next Generation Madrid (El Economista, 16 de març) 
Jornades Next Generation, organitzades pel Economista a Madrid, en les 
que han participat, entre altres, Javier Fernández Lasquetty, Conseller 
d’Economia i Hisenda de la Comunitat de Madrid i Enrique Ossorio Crespo, 
Conseller d’Educació, Universitats, Ciència i Portaveu del Govern de la 
Comunitat de Madrid.  
  

2. La AIReF revisarà a la baixa l’efecte dels fons de la UE en la economia (El 
Economista, 16 de març) 
La Presidenta de la AIReF ha explicat que en termes de l’impacte del Pla en 
la comptabilitat nacional l’organisme ha percebut un “clar retard” respecte 
a les previsions del Govern.  
  

3. El PERTE naval es recolza en el Cesena de Siemens per a crear la ‘Drassana 
4.0’ (El Economista, 16 de març) 
Amb la recent aprovació del Perte naval s’obre una nova etapa en el sector. 
Navantia, Siemens y pymar navegaran cap a la transformació digital del 
mercat amb l’objectiu de millorar un 15% la productivitat de la indústria 
naval i crear més de 3.000 llocs de treball d’alt valor afegit.  
  

4. El ferrocarril es converteix en la locomotora de la movilitat sostenible (ABC, 
15 de març) 
El sector, que viu un moment decisiu de transformació i liberalització, és un 
dels protagonistes indiscutibles dels fons europeus. Es citen declaracions 
de Juan Alfaro, soci de Financial Advisory de Deloitte.  
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2. Calviño demanarà a Brussel.les a meitat d’any l’accés als 70.000 M de crèdits 

del fons (El Confidencial, 14 de març) 
La vicepresidenta económica anuncia que té intenció d’enviar una esmena 
al pla de recuperació per a afegir els 70.000 M en crèdits que Espanya no 
ha utilitzat. 
  

3. La Generalitat demana 2.089 miilions de Next Generation per a 
infraestructures, tecnologia i medi ambient (El Economista, 14 de març) 
La Generalitat de Catalunya ha demanat al Govern 2.089 milions d’euros 
dels fons Next Generation per a a finançar els tres eixos que considera 
emblemàtics: infraestructures, tecnología i medi ambient. Amb aquesta 
ajuda, calcula que podran impulsar-se inversions per valor de 5.200 
milions. 
  

4. Advice determina que la gran empresa serà clau per a canalitzar els fons 
europeus (Cinco días, 14 de març) 
És una de les principlas conclusions que s’extrauen de l’informe Èxit 
empresarial que realitza semestralment la consultora Advice Strategic 
Consultants i que destaca a Telefónica Tech, Fundación La Caixa, El Corte 
Inglés, CaixaBank, Inditex, Mercadona i Santander com les companyies que 
més ajudaran al teixit empresarial espanyol a la recuperació econòmica i a 
crear “un model econòmic digital i sostenible”.  
  

5. Les empreses que es digitalitzen augmenten la seva facturació un 10%-15% 
(El Economista, 10 de març) 
El Kit Digital, amb una dotació de 3.067 milions d’euros, procedents dels 
fons Next Generation de la Unió Europea, és el programa d’ajudes del Pla 
de Recuperació promogut pel Govern per a impulsar la digitalització de 
pimes i autònoms, que ajudarà a modernitzar el teixit productiu espanyol.  

  
6. El nou Perte d’economia circular mobilitzarà 1.200 milions fins 2026 (El 

Economista, 9 de març) 
El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica 
i el repte Demogràfic, va donar llum verda aquest dimarts al Projecte 
Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) de 
economia circular, que es centrarà en els sectors de textil, plàstics i 
renovables i buscarà reduir el consum de recursos d’Espanya, així com la 
dependència exterior del país.  
  

7. La transició energética precisa d’un impuls definitiu (Cinco Días, 7 de març) 
Amb els fons europeus NGEU s’ha cretar una oportunitat única per a 
rellençar el canvi. “Hi ha que buscar els canals apropriats per a que arribin 
als ciutadans, que entenguin els beneficis i que la seva factura energètica 
es pugui reduir al temps que millori la qualitat de l’entorn on viuen”, 
comenta el directiu de Signify.  
  

8. L’impacte de la guerra amenaça amb esborrar l’efecte del fons Next 
Generation en el creixement de 2022 (El Diario, 6 de març) 
"Pot a ver-hi una ralentització de la recuperació i un impacte clar en els 
preus", va admetre aquest dijous passat la propia Nadia Calviño, 
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vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Assumptes Econòmics, al 
ser preguntada pel cop econòmic de la guerra a Ucraïna. La incertesa és 
majúscula, i pocs analistes s’aventuren a posar xifres concretes a l’efecte 
sobre el PIB d’Espanya. 
  

9. Setze països de la UE llancen un PERTE per a la indústria sanitària (Swiss 
Info, 3 de març) 
Setze països de la Unió Europea (UE), entre els que es troben França, 
Espanya o Itàlia però no Alemanya, van formalitzar aquest dijous un 
Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica 
(PERTE) en el terreny de la indústria sanitària.  

  
  

 

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