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Newsletter de Novetats rellevants  

Accés als fons  

Avanços i publicacions sobre convocatòries, PERTEs i vies d'accés 
als Fons  

Noves convocatòries:  
 

1. El Ministeri d'Indústria llança la línia d'ajudes 'Activa Finançament' amb 140 
M€ per a donar suport a la transformació digital de la indústria (La Moncloa, 
13 d’abril) 
El Boletín Oficial del Estado ha publicat avui l'anunci de la convocatòria de 
concessió de les ajudes Activa Finançament, de suport financer a projectes 
de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la Indústria 
Connectada 4.0 l'any 2022. La línia d'ajudes està dotada amb 140 milions 
d'euros, distribuïts en 100 milions com a préstecs i 40 en subvencions. 

 
2. Obert el termini de presentació de sol·licituds per als programes d'ajuda a la 

cadena de valor innovadora de l'hidrogen renovable (IDAE, 8 d’abril) 
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 8 d'abril, romandrà 
obert fins al 7 de juny i els projectes receptors de les ajudes hauran d'estar 
executats abans d'octubre de 2025. 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/130422-ayudas-activa.aspx
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programas-de-ayuda-la-cadena-de-valor-innovadora-del-hidrogeno-renovable-en
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/proyectos-de-idi-en-el-ambito-de-la-industria-conectada-40


 
3. Cultura i Esport convoca ajudes públiques dotades amb 9 milions d'euros per 

a la modernització de petites i mitjanes empreses del sector del llibre (La 
Moncloa, 5 d’abril) 
Aquestes ajudes estan destinades a editorials, empreses distribuïdores, 
llibreries i empreses d'arts gràfiques, per a fomentar la millora dels 
processos de distribució i subministrament de llibres, i promoure la 
modernització de les llibreries. 

 
4. Publicada la convocatòria d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de 

l'agricultura i ramaderia a Extremadura (BDNS, 4 d’abril) 
Convocatòria destinada a agricultura, pesca i alimentació a la regió 
d'Extremadura, dirigida a: PIME i persones físiques que desenvolupen 
activitat econòmica.  
 

 
 
Anuncis del Govern rellevants: 

             
5. Lliurades les primeres ajudes del programa Kit Digital (La Moncloa, 18 d’abril) 

El Govern, a través de l'entitat Red.es, ha començat a concedir les primeres 
ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

 
6. Acord de distribució a les comunitats i ciutats autònomes de 115,4 milions 

d'euros del Pla de Recuperació per a Cultura (La Moncloa, 7 d’abril) 
El Ple de la Conferència Sectorial de Cultura ha aprovat el repartiment de 
fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, destinats a 
revaloritzar la indústria cultural al 2022 i 2023. 
 

7. El MITECO atorga 125 milions addicionals per a impulsar la mobilitat elèctrica 
a Catalunya, Madrid, Castella i Lleó i Illes Balears (La Moncloa, 7 d’abril) 
Aquestes quatre comunitats autònomes són les primeres que han 
compromès els fons que van rebre originalment i han sol·licitat una 
ampliació. L'augment de pressupost, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) que articula els fons Next Generation EU, 
l'ha aprovat l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), 
organisme adscrit al MITECO i responsable de la convocatòria que gestionen 
les comunitats autònomes. 
 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2022/050422-libro.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2022/050422-libro.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618740
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2022/180422-kit_digital.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2022/070422-conferencia-sectorial-fondos-prtr.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/070422-movilidad-electrica.aspx
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programas-de-ayuda-la-cadena-de-valor-innovadora-del-hidrogeno-renovable
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/ayudas-publicas-para-la-modernizacion-de-las-pymes-del-sector-del-libro
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/sostenibilidad-y-competitividad-de-la-agricultura-y-la-ganaderia


 
8. Indústria llança el Programa de Suport a l'Emprenedoria Industrial destinada 

a pimes industrials (La Moncloa, 6 d’abril) 
El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General 
d'Indústria i de la PIME, ha posat en marxa el Programa de Suport a 
l'Emprenedoria Industrial, que facilitarà un total de 75 milions d'euros a 
pimes industrials.  
 

9. El president del Govern anuncia una inversió de més de 11.000 milions 
d'euros amb el nou PERTE sobre microxips i semiconductors (La Moncloa, 4 
d’abril) 
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat un nou PERTE sobre 
microxips i semiconductors, que desplegarà una inversió pública de més de 
11.000 milions d'euros.  

 

 

  

Notícies destacables  

Informació rellevant sobre els fons NGEU * 

1. Oberta l'Oficina de l'Autoconsum per a atendre els dubtes i consultes de la 
ciutadania (La Moncloa, 18 d’abril) 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de 
l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), ha posat en 
marxa aquest espai d'informació i assessorament per a fer costat a 
particulars, comerços i empreses en el desplegament d'instal·lacions per a 
l'autoconsum elèctric. 
 

2. Per què només 6.000 empreses espanyoles, de 3,7 milions, s'han beneficiat 
dels Fons Next Generation? (Confilegal, 14 d’abril) 
Han passat més de 2 anys des de l'inici del Covid i només 6.000 empreses, 
de les 3,7 milions existents a Espanya, han rebut Fons del Pla de 
Recuperació, els Next Generation, segons dades del Ministeri d'Economia. 
Per quin solo el 0,2 del total d'empreses del nostre país s'han beneficiat? 
Aquest és el misteri. Des del Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol 
com a «think tank» independent i interdisciplinari, es va fer una anàlisi 
recent d'aquests Fons Europeus Next Generation. 
 

3. Espanya demanarà rebre 12.000 milions del segon tram dels fons (El 
Periódico de España, 11 d’abril) 
El Govern preveu sol·licitar «en les properes setmanes» els 12.000 milions 
d'euros corresponents al segon tram dels fons europeus de recuperació ' 
Next Generation'. Així ho va anunciar aquest passat divendres la ministra 
d'Hisenda, María Jesús Montero, durant la seva intervenció en les jornades 
econòmiques ' Wake up, Spain ', organitzades pel diari digital L'Espanyol. 
L'accés al segon tram dels fons europeus està vinculat al compliment de les 
fites de reformes i inversions prevists per al segon semestre de 2021 en el 
Pla de Recuperació del Govern.  
 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/060422-apoyo-emprendimiento-pymes.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/paginas/2022/040422-sanchez-wake-up-spain.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/abierta-la-oficina-del-autoconsumo-para-atender-las-dudas-y-consultas-de-la-ciudadania
https://confilegal.com/20220414-por-que-solo-6-000-empresas-espanolas-de-37-millones-se-han-beneficiado-de-los-fondos-next-generation/
https://spapphub.es.deloitte.com/comunicacion-marca-desarrollo-negocio/Documents/IBU/Fondos%20europeos/20220411%20-%20Espa%C3%B1a%20pedir%C3%A1%20recibir%2012.000%20millones%20del%20segundo%20tramo%20de%20los%20fondos%20-%20El%20Peri%C3%B3dico%20de%20Espa%C3%B1a%20-%2015.pdf
https://spapphub.es.deloitte.com/comunicacion-marca-desarrollo-negocio/Documents/IBU/Fondos%20europeos/20220411%20-%20Espa%C3%B1a%20pedir%C3%A1%20recibir%2012.000%20millones%20del%20segundo%20tramo%20de%20los%20fondos%20-%20El%20Peri%C3%B3dico%20de%20Espa%C3%B1a%20-%2015.pdf


4. PERTE agroalimentari: l'ocasió de revaloritzar el producte espanyol (Cinco 
Días, 8 d’abril) 
Article d'opinió de Joan Guitart, soci de Consultoria de Deloitte i membre 
del Deloitte European Center for Recovery & Resilience. 
 

5. Govern espanyol, optimista davant possibilitat que Ford inverteixi al país 
(Agencia EFE, 7 d’abril) 
Segons va explicar Reyes Maroto, en la seva reunió del dimecres amb els 
directius de Ford, aquests van mostrar "molt d'interès" sobre la 
convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 
Econòmica (PERTE) dedicat al vehicle elèctric i connectat (VEC). Segons va 
dir, Ford coneix bé els terminis d'aquesta convocatòria que tindrà una 
inversió pública de prop de 3.000 milions d'euros i que acaben el mes 
vinent de maig, mentre que Maroto espera que l'empresa americana opti a 
aquest pla. 
 

6. Raquel Sánchez destaca que prop de 9.000 milions d'euros de fons europeus 
del Pla de Recuperació ja estan mobilitzats (La Moncloa, 6 d’abril) 
Raquel Sánchez, ha subratllat que prop de 9.000 milions d'euros dels fons 
europeus per a finançar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) ja estan mobilitzats. Això significa que han estat posats a la 
disposició de comunitats autònomes i ajuntaments, o han estat assignats a 
projectes l'execució dels quals estava en marxa, en fase d'adjudicació, en la 
de licitació o en convocatòries d'ajudes formalitzades. En la seva 
intervenció en l'II Fòrum Econòmic 'Wake Up, Spain!', organitzat pel diari 
L'Espanyol, Invertia i D+I, amb la ponència titulada 'La mobilitat com a 
vector de la cohesió social i territorial', la responsable de Mitma ha 
assegurat que el Govern continua avançant en el Pla de Recuperació. 
 

7. El Govern ofereix 11.000 milions per a seduir a la indústria dels 
microxips (Cinco Días, 5 d’abril) 
Sánchez anuncia el major PERTE específic amb fons europeus per a atreure 
inversió en semiconductors i tecnologies afins. 
 

8. “L'Agència Espacial Espanyola serà una realitat en 2023” (Cinco Días, 4 
d’abril) 
“El PERTE aeroespacial preveu una inversió de 4.533 milions d'euros entre 
el sector públic i el privat”. Entrevista a Diana Morant, Ministra de Ciència i 
Innovació. 

 
 

 

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

 

https://spapphub.es.deloitte.com/comunicacion-marca-desarrollo-negocio/Documents/Comunicacion%20Externa/20220408%20-%20Cinco%20D%C3%ADas%20-25.pdf
https://spapphub.es.deloitte.com/comunicacion-marca-desarrollo-negocio/Documents/Comunicacion%20Externa/20220408%20-%20Cinco%20D%C3%ADas%20-25.pdf
https://spapphub.es.deloitte.com/comunicacion-marca-desarrollo-negocio/Documents/IBU/Fondos%20europeos/20220407%20-%20Gobierno%20espa%C3%B1ol,%20optimista%20ante%20posibilidad%20de%20que%20Ford%20invierta%20en%20el%20pa%C3%ADs%20-%20Agencia%20EFE.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/060422-raquel-fondos.aspx
https://spapphub.es.deloitte.com/comunicacion-marca-desarrollo-negocio/Documents/IBU/Fondos%20europeos/20220405%20-%20El%20Gobierno%20ofrece%2011.000%20millones%20para%20seducir%20a%20la%20industria%20de%20los%20microchips%20-%20Cinco%20D%C3%ADas%20-%203.pdf
https://spapphub.es.deloitte.com/comunicacion-marca-desarrollo-negocio/Documents/IBU/Fondos%20europeos/20220404%20-%20La%20Agencia%20Espacial%20Espa%C3%B1ola%20ser%C3%A1%20una%20realidad%20en%202023%20-%20Cinco%20D%C3%ADas%20-%206-7.pdf

