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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. Oberta la convocatòria del PERTE del vehicle elèctric i connectat (La 
Moncloa, 1 d’abril) 
La convocatòria publicada al BOE el 18 de març passat, per la qual es regirà 
la concessió dels ajuts per un valor de 2.975 milions d'euros corresponents 
a la part industrial del PERTE VEC, obre el seu període de sol·licitud el dia 1 
d'abril. El termini estarà obert fins al proper 3 de maig de 2022. 

 
2. Actuacions de rehabilitació energètica PREE 5000-La Rioja (Gov. De la Rioja, 

30 de març) 
A la Comunitat Autònoma de La Rioja, el Programa PREE5000 es 
desenvoluparà a través de la convocatòria d'aquests ajuts per part de la 
Conselleria de Sostenibilitat, Transició Ecològica i Portavocia del Govern, a 
través de la Direcció General de Transició Energètica i Canvi Climàtic. El 
termini estarà obert fins el 31/12/2023. 
 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/180322-pertevehiculo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/180322-pertevehiculo.aspx
https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/ayudas-transicion-energetica/pree5000
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/ca/ayuda/ayudas-las-actuaciones-de-la-cadena-industrial-de-vehiculos-electricos-perte-vec


 
Anuncis del Govern rellevants: 
             

3. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació destina 23,72 milions d'euros 
de la primera fase del Pla de Recuperació a modernitzar regadius a Castella-
la Manxa (La Moncloa, 30 de març) 
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), a través de Societat 
Estatal d'Infraestructures Agràries (SEIASA), destinarà un total de 23,7 
milions dels fons del Pla de Recuperació a l'execució de dos projectes de 
modernització de regadius sostenibles a Castella-la Manxa. 
 

4. Govern i comunitats autònomes acorden una inversió de 720 milions d'euros 
en destins turístics (La Moncloa, 29 de març) 
El Govern i les comunitats autònomes han acordat llançar una nova edició 
extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística a Destí, finançada amb 
720 milions d'euros procedents dels fons de recuperació europeus Next 
Generation EU. 
                

5. El Govern aprova un Reial decret pel qual es regula la concessió de 76,9 
milions d'euros a RTVE per formar capacitats digitals (La Moncloa, 29 de 
març) 
El programa, dotat amb 76.879.830 euros en dos anys, s'emmarca al 
Component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i té com 
a objectiu formar 40.800 persones a tota Espanya. 
 

6. L'INAEM incrementa en sis milions d'euros la dotació de les subvencions 
ordinàries a les arts escèniques i la música (La Moncloa, 28 de març) 
L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) convoca el 
programa de subvencions per a la dansa, la lírica, la música, el teatre i el 
circ corresponent a l'any 2022. 
 

7. Mitma adjudica les obres per adaptar a la normativa quatre túnels de l'A-6 
per un import de 8,4 milions d'euros (La Moncloa, 28 de març) 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat, 
per un import de 8,4 milions d'euros, les obres d'adequació al Reial decret 
635/2006 dels túnels de Neira, San Pedro, Doncos i Cereixal, a l'autovia A-6, 
a la província de Lugo. 
 

8. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (19-25 març 2022) (La Moncloa, 28 
de març) 
Aquesta pàgina web publica cada setmana una recopilació de les darreres 
licitacions, ajudes, subvencions i altres actuacions del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, element central dels fons europeus 
NextGenerationEU, recollides al BOE i els butlletins oficials de les 
comunitats autònomes. 

 
9. Educació i Formació Professional convoca ajudes per valor de 24,5 milions 

d'euros per a la formació dels treballadors (La Moncloa, 24 de març) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-2372-millones-de-euros-de-la
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-y-comunidades-autonomas-acuerdan-una-inversion-de-720-millones-de-euros-en-destinos-turisticos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-un-real-decreto-por-el-que-se-regula-la-concesion-de-76-coma-9-millones-de-euros-a-rtve
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-inaem-incrementa-en-seis-millones-de-euros-la-dotacion-de-sus-subvenciones-ordinarias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-las-obras-para-adaptar-a-la-normativa-cuatro-tuneles-de-la-a6-por-un-importe
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-19-25-marzo-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/educacion-y-formacion-profesional-convoca-ayudas-por-valor-de-24-coma-5-millones-de-euros
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/actuaciones-de-rehabilitacion-energetica-pree-5000


El Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca ajudes per valor de 
24,5 milions d'euros dirigides a la qualificació i la requalificació de la 
població activa. 
 

10. El Govern aprova el PERTE de Digitalització del Cicle de l'Aigua per 
modernitzar el sector i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible (La 
Moncloa, 22 de març) 
El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica 
i el Repte Demogràfic, aprova el Projecte Estratègic per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica de Digitalització del Cicle de l'Aigua. 
 

11. El Govern aprova el PERTE Aeroespacial, que preveu mobilitzar prop de 4.500 
M€ per impulsar la R+D+I al sector aeronàutic i de l'espai (La Moncloa, 22 de 
març) 
El Consell de Ministres aprova el Projecte Estratègic per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica (PERTE) Aeroespacial, un instrument de 
col·laboració publico-privada per impulsar la ciència i la innovació en l'àmbit 
aeroespacial amb l'objectiu de donar resposta als reptes del sector. 
 

12. El Govern aprova el Full de Ruta del Biogàs (La Moncloa, 22 de març) 
El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica 
i el Repte Demogràfic (MITECO), ha aprovat avui el Full de Ruta del biogàs. 
 

13. Novetats setmanals NextGenerationEU -Setmana 12-18 de març de 2022 (La 
Moncloa, 21 de març) 

 
14. Publicada la convocatòria del PERTE del vehicle elèctric i connectat (La 

Moncloa, 18 de març) 
El Butlletí Oficial de l'Estat publica la convocatòria per la qual es regirà la 
concessió dels ajuts per un valor de 2.975 milions d'euros corresponents a 
la part industrial del Projecte Estratègic per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (PERTE VEC). 
 

15. Ciència i Innovació destina 54 milions d'euros al Pla Complementari de 
Comunicació Quàntica per reforçar la ciberseguretat a través de la R+D+I (La 
Moncloa, 18 de març) 
La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha assenyalat que aquest 
projecte s'alinea amb el repte d'assegurar la seguretat de les 
comunicacions davant d'amenaces múltiples, com la invasió russa a 
Ucraïna. 

 
16. El MITECO destina més de 26 milions d'euros a la restauració d'hàbitats 

marins (La Moncloa, 17 de març de 2022) 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) 
impulsarà amb més de 26 milions d´euros la restauració d´hàbitats i 
espècies marins gràcies als fons del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR). 
 

  
 

 
 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-digitalizacion-del-ciclo-del-agua-para-modernizar-el-sector
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-digitalizacion-del-ciclo-del-agua-para-modernizar-el-sector
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-aeroespacial-que-preve-movilizar-cerca-de-4500-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-hoja-de-ruta-del-biogas
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-03/Boletin_semanal_plan_de_recuperacion_18032022.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-03/Boletin_semanal_plan_de_recuperacion_18032022.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/publicada-la-convocatoria-del-perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/publicada-la-convocatoria-del-perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-54-millones-de-euros-al-plan-complementario-de-comunicacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-54-millones-de-euros-al-plan-complementario-de-comunicacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-destina-mas-de-26-millones-de-euros-la-restauracion-de-habitats-marinos


  

Notícies destacables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU * 

1. El sector immobiliari demana agilitzar els fons per a rehabilitació (El 
Economista, 31 de març) 
Les empreses del sector immobiliari posen de manifest la necessitat que 
s'agilitzi l'arribada dels fons europeus per aconseguir canalitzar el 100% 
dels ajuts i fer front als reptes d'un sector que ja està tensat per 
l'increment dels costos energètics i la manca de mà d'obra. 

 
2. Aliseda i Anticipa llancen EFFIC, nou agent rehabilitador (El Economista, 31 

de març) 
L'arribada dels fons Next Generation suposa una gran oportunitat per 
millorar el parc d'habitatges del nostre país, antic i de baixa eficiència 
energètica. En el context de les ajudes europees, Aliseda Immobiliària i 
Anticipa Real Estate llancen una nova línia de negoci sota la marca EFFIC 
per exercir com a agent rehabilitador i gestionar projectes de millora de 
l'eficiència i l'estalvi energètic en habitatges de tot el país. 
 

3. La inversió directa destinada als PERTE ja supera els 17.000 milions d'euros 
(El Español, 26 de març) 
Ja són nou els PERTE que finançarà el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. El Consell de Ministres va donar llum verda aquesta setmana a 
dos nous projectes estratègics. Un a l'àmbit de la indústria aeronàutica i 
l'altre en una sèrie d'iniciatives relacionades amb l'aigua. 
 

4. SERNAUTO i Deloitte analitzen la convocatòria d'ajuts del PERTE VEC (Auto 
Revista, 25 de març) 
Declaracions de Jordi Llidó, soci responsable de la indústria de Fabricació 
de Deloitte; Carlos Bofill, soci de Deloitte Legal; i de Vicente Segura, soci de 
Consultoria d'Operacions de Deloitte. 
 

5. La transició energètica crearà quatre llocs de treball per cada lloc de treball 
que destrueixi (El Confidencial, 24 de març) 
Per finançar aquesta transició energètica, el PNACC 2021-2030 i el PNIEC 
preveuen mobilitzar 241.000 milions d'euros entre el 2021 i el 2030. 
D'aquesta xifra, està previst que el sector privat aporti el 80% de les 
inversions totals, mentre que el 20% restant, uns 47.000 milions d'euros, 
seran aportacions de les diferents administracions públiques recolzades, en 
part, pels fons europeus Next Generation. 

 
6. Telefónica anirà de la mà de Google i Amazon per captar fons europeus 

(Vozpópuli, 24 de març) 
Telefónica intentarà captar ajudes europees amb grans companyies 
tecnològiques nord-americanes, com Amazon, Google, Microsoft o Oracle. 
Una circumstància que no és obstacle perquè la companyia espanyola 
acudeixi amb ells a la pesca de subvencions a la digitalització d'empreses, 
fons que, sota el nom NextGenerationEU, oferiran 140.000 milions per 

https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11693865/03/22/El-sector-de-la-rehabilitacion-inmobiliaria-urge-a-agilizar-los-fondos-europeos.html
https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11693865/03/22/El-sector-de-la-rehabilitacion-inmobiliaria-urge-a-agilizar-los-fondos-europeos.html
https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11693558/03/22/Aliseda-y-Anticipa-lanzan-EFFIC-para-gestionar-proyectos-de-rehabilitacion-con-las-ayudas-europeas.html#:~:text=En%20el%20contexto%20de%20las,viviendas%20de%20todo%20el%20pa%C3%ADs.
https://www.elespanol.com/invertia/20220326/inversion-directa-destinada-perte-supera-millones-euros/659934186_0.html
https://www.auto-revista.com/texto-diario/mostrar/3509636/sernauto-deloitte-analizan-convocatoria-ayudas-perte-vec
https://www.auto-revista.com/texto-diario/mostrar/3509636/sernauto-deloitte-analizan-convocatoria-ayudas-perte-vec
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-03-24/descarbonizar-economia-ciudades-bra_3396508/
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/telefonica-ayudas-europa.html


pal·liar en la mesura del possible la crisi econòmica causada per la 
pandèmia del coronavirus. 
 

7. El MITECO llança a audiència pública un reial decret d'innovació regulatòria 
al sector elèctric (La Moncloa, 23 de març) 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha 
iniciat el tràmit d'audiència i informació públiques del projecte del Reial 
decret pel qual s'estableix el marc general del banc de proves regulador 
per al foment de la investigació i la innovació al sector elèctric. 
 

8. Volkswagen escull Sagunt per a la seva gigafàbrica de bateries amb una 
inversió de 7.000 milions i 3.000 llocs de treball (El Diario, 23 de març) 
La multinacional alemanya presentarà aquest projecte al PERTE de vehicles 
elèctrics del Govern i la iniciativa rebrà la llum verda definitiva quan se li 
concedeixin les ajudes. 
 

9. Fons Next Generation, la clau per renovar l'envellit patrimoni immobiliari 
espanyol (El Mundo Financiero, 23 de març) 
Dels 72.000 milions d'euros en transferències no reemborsables que 
s'espera que arribin entre els anys 2021 i 2026, 4.500 milions estaran 
destinats a la rehabilitació d'habitatges. "És innegable que el parc 
d'habitatges a Espanya està envellit i que, actualment, no compleix les 
característiques suficients per respondre a les necessitats del consumidor. 

 
10. 'Llum Verda' al Perte Aeroespacial, que preveu 4.500 milions fins al 2025 (El 

Economista, 23 de març) 
El Perte Aeroespacial, creat en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, preveu mobilitzar prop de 4.533 milions entre 
el 2021 i el 2025, amb una contribució del sector públic d'uns 2.193 milions 
d'euros i una inversió privada de prop de 2.340 milions.  

 
11. Dia Mundial de l'Aigua: Un Perte per a un sector amb escasses inversions (El 

Economista, 22 de març) 
Abans d'abril. Aquest és el termini que el Govern s'ha marcat com a 
objectiu per a aprovar el Projecte Estratègic per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica (Perte) que té com a missió digitalitzar el sector 
de l'aigua a Espanya, una indústria amb un dèficit important d'inversió al 
nostre país. 

 
12. CEOE: "Cal evitar que el sector públic converteixi els NextGen en un altre 

'Plan E'" (Expansión, 21 de març) 
La patronal demana que es vigilin els fons europeus per a projectes públics, 
per tal que es dirigeixin a iniciatives transformadores "i no a canviar 
finestres", en al·lusió al pla llançat a la crisi del 2008 per Rodríguez 
Zapatero. 
 

13. Les aerolínies temen perdre fins a un 18% dels viatges corporatius 
(Expansión, 21 de març) 
Les aerolínies mantenen un triple repte: descarbonització, avançar en la 
digitalització i gestió financera en un cicle de recuperació que serà llarg. 
D'aquí la necessitat, segons Deloitte, que s'articuli un Perte -anunciat, però 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/230322-rd-sector-electrico.aspx
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/volkswagen-anuncia-construira-sagunt-fabrica-baterias-creara-3-000-empleos_1_8849855.html
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/100890/empresas/fondos-next-generation-la-clave-para-renovar-el-envejecido-patrimonio-inmobiliario-espanol.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11680226/03/22/Luz-verde-al-Perte-Aeroespacial-que-preve-4500-millones-hasta-2025-.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11680226/03/22/Luz-verde-al-Perte-Aeroespacial-que-preve-4500-millones-hasta-2025-.html
https://www.eleconomista.es/dia-del-agua/noticias/11633710/02/22/Un-PERTE-para-el-agua-un-sector-con-escasas-inversiones.html
https://www.eleconomista.es/dia-del-agua/noticias/11633710/02/22/Un-PERTE-para-el-agua-un-sector-con-escasas-inversiones.html
https://www.expansion.com/pais-vasco/2022/03/21/62389d02e5fdeae05c8b45af.html
https://www.expansion.com/empresas/transporte/2022/03/21/6237b3db468aeb1a368b466b.html


del qual gairebé no s'han fet passos- que faciliti la renovació de la flota i la 
inversió en noves tecnologies per impulsar els carburants alternatius i la 
tecnologia elèctrica i de hidrogen per als avions que s'esperen per a la 
propera dècada. 
 

14. El Perte naval es recolza al Cesena de Siemens per crear la drassana 4.0 (El 
Economista, 21 de març) 
Amb la recent aprovació del Perte naval s'obre una nova etapa al sector. 
Navantia, Siemens i Pimar 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. 

 
 
 

 

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

 
 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11674415/03/22/El-Perte-naval-se-apoya-en-el-Cesena-de-Siemens-para-crear-el-Astillero-40.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11674415/03/22/El-Perte-naval-se-apoya-en-el-Cesena-de-Siemens-para-crear-el-Astillero-40.html

