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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. Cultura i Esport convoca ajudes per a la digitalització de continguts 

editorials per valor d’1,71 milions d'euros (La Moncloa, 23 de maig) 

El Ministeri de Cultura i Esport, dins del marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, ha convocat ajudes per a la digitalització de 

continguts editorials i la promoció de nous sistemes d'edició com 

audiollibres o narrativa multimèdia. 

 
2. El Ministeri de Ciència i Innovació destina 35 milions d'euros a la 

convocatòria NEOTEC 2022 (La Moncloa, 20 de maig) 

El Ministeri de Ciència i Innovació destinarà, a través del Centre per al 

Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), 35 milions d'euros a la 

convocatòria 2022 del Programa NEOTEC, que té com a objectiu donar 

suport a empreses de base tecnològica. El termini de presentació de 

sol·licituds finalitzarà el 5 de juliol de 2022. 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/cultura-y-deporte-convoca-ayudas-para-la-digitalizacion-de-contenidos-editoriales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-35-millones-de-euros-a-la-convocatoria-neotec-2022
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627295
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programa-neotec-2022


3. Ciència i Innovació destina 37,5 milions d'euros a la convocatòria per a 

Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (La Moncloa, 19 de 

maig) 

El Ministeri de Ciència i Innovació destinarà 37,5 milions d'euros, 

procedents dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a 

la convocatòria 2022 d'ajudes públiques per a reforçar les Infraestructures 

Científiques i Tècniques Singulars (ICTS). 

 
4. Obert el termini per a sol·licitar ajudes a la digitalització de destinacions 

turístiques (La Moncloa, 13 de maig) 

Des d'avui i durant el mes vinent estarà obert el termini per a sol·licitar 

ajudes destinades a impulsar la digitalització de les destinacions turístiques 

espanyoles. El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme mobilitza 11 milions 

d'euros procedents dels fons de recuperació Next Generation EU per a 

aquest fi. 

 

 Ajudes Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents 2021 

 
 Ajudes transformació digital i modernització entitats locals Xarxa 

DTI. Camí de Santiago 2021 

 
 

5. Actualització del mapa d'ajudes de rehabilitació d'habitatges (programes per 
a particulars)  

 

 Ajudes rehabilitació d'habitatge 
 Programa 3 Programa 4 Programa 5 

 Nivel de edificio 
Eficiencia 

energética 
Libro del 
edificio 

Cantàbria Link 

Pressupost (M€) 6,47 1,50 0,25 

Obertura 11/05/2022 

Tancament 18/05/2023 

Castella – La 
Manxa 

Link 
(anunciada)  

Link Link 

Pressupost (M€) N/A 4,77 2 

Obertura N/A 06/05/2022 23/03/2022 

Tancament N/A 30/12/2022 31/12/2022 

Catalunya Link 

Pressupost (M€) 23,04 24,04 9,40 

Obertura 23/05/2022 07/06/2022 20/06/2022 

Tancament 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 

Extremadura Link 

Pressupost (M€) 6,26 4,17 0,75 

Obertura 03/01/2022 N/A 11/01/2022 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-37-coma-5-millones-de-euros-a-la-convocatoria-para-infraestructuras
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/abierto-el-plazo-para-solicitar-ayudas-a-la-digitalizacion-de-destinos-turisticos
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/624363
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/822/ayudas-a-las-actuaciones-de-rehabilitacion-a-nivel-de-edificio-en-castilla-la-mancha-dentro-del-marco-general-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/822/ayudas-a-las-actuaciones-de-rehabilitacion-a-nivel-de-edificio-en-castilla-la-mancha-dentro-del-marco-general-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623811
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615728
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/688992.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=P34QSjTkSvBdB63Ve3smKopF%2Ftw%3D&Expires=1651603488
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/675213.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=mNVHEJ6Ejgs3S0XGbnNNP7o6muo%3D&Expires=1651601924
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612812
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/ayudas-red-de-destinos-turisticos-inteligentes
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625878


Tancament 03/01/2023 N/A 10/01/2023 

Galícia Link Link Link 

Pressupost (M€) 22,87 13,46 1,25 

Obertura 17/05/2022 04/03/2022 17/05/2022 

Tancament 30/11/2022 14/10/2022 30/11/2022 

Navarra Link Link Link 

Pressupost (M€) 10 0,25 

Obertura 01/04/2022 01/04/2022 29/03/2022 

Tancament 31/12/2022 31/12/2022 15/12/2022 

València Link N/A 

Pressupost (M€) 20,88 N/A 

Obertura 11/04/2022 11/04/2022 N/A 

Tancament 01/12/2022 01/12/2022 N/A 

 
 

6. Actualització del mapa d'ajudes de flotes de transport de viatgers i 
mercaderies en empreses privades  

 

 Ajudes de flotes de transport  

CCAA 
Dotació 

pressupostària 

Termini de presentació 

Obertura Tancament 

Andalusia 28,2 

Día 
siguiente 

de la 
publiación 

en BOJA 

30/04/2024 
excepto la 

Actividad 4, 
que finaliza 

el 
31/12/2023 

Aragó 6,1 21/04/2022 

Astúries 3,3 25/05/2022 

Illes Balears 3,6 17/03/2022 

Canàries Pte Pte 

Cantàbria Pte Pte 

Castella – La 
Manxa 

12,4 16/03/2022 

Castella – Lleó 12,4 21/05/2022 

Catalunya 21,7 15/03/2022 

Ceuta Pte Pte 

Com. Valenciana 18,7 02/05/2022 

Extremadura Pte Pte 

Galícia 12,4 02/04/2022 

Madrid 16,7 26/04/2022 

Melilla 0,7 12/03/2022 

Múrcia 9,2 06/04/2022 

Navarra Pte Pte 

País Basc 6,4 15/03/2022 

La Rioja 1,5 17/03/2022 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626148
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/683782.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=LbiT3jU1nb%2BE19sSrnlpqxaYWlc%3D&Expires=1651603952
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626177
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/2
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604666


 
Anuncis del Govern rellevants: 

         
1. El Govern aprova el PERTE de microelectrònica i semiconductors per a 

situar a Espanya com un país de referència en el disseny i la fabricació de 

xips (La Moncloa, 24 de maig) 

El PERTE Xip té com a objectiu reforçar les capacitats de disseny i producció 

de la indústria de la microelectrònica i els semiconductors a Espanya des 

d'una perspectiva integral i afavorir l'autonomia estratègica nacional i de la 

UE en aquest sector, en línia amb el que es preveu en la Llei Europea de 

Xips recentment proposada per la Comissió Europea. 

 

2. El Govern reforça els programes d'ajuda per a l'autoconsum, 

l'emmagatzematge i les instal·lacions tèrmiques amb renovables (La 

Moncloa, 17 de maig) 

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica 

i el Repte Demogràfic (MITECO), ha aprovat avui el reforç dels programes 

d'incentius per a sistemes d'autoconsum i emmagatzematge amb energies 

renovables, i per a sistemes tèrmics renovables en llars i en diferents 

sectors de l'economia. Per exemple, els autònoms podran beneficiar-se i 

desplegar autoconsums en els seus llocs de treball, a més s'autoritza un 

contingent específic per a ells, també es potencien les Empreses de Serveis 

Energètics (AQUEST) i la penetració de la bomba de calor. 

   

3. El Govern aprova la distribució a les CCAA dels fons europeus per a 

Justícia (La Moncloa, 17 de maig) 

El Consell de Ministres ha aprovat, avui, la distribució a les Comunitats 
Autònomes (CCAA) dels fons europeus assignats per als anys 2022 i 2023 
pel Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència al Ministeri de Justícia. 

 

 

  

Noticies destacables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU 

  

1. El Banc d'Espanya demana que els fons europeus vagin als sectors 

productius més dinamitzadors (Cinco Días, 26 de maig) 

El Banc d'Espanya estima que la inversió pública que realitzen els estats 

sol generar un efecte tractor en l'economia que redunda en un augment 

de la inversió privada. En concret, segons recull el supervisor en el 

document La resposta de la inversió privada a un increment de la inversió 

pública, llançat ahir, “un increment d'un 1% en la inversió pública estaria 

associat a un increment de la mateixa magnitud en la inversió privada en 

el curt termini”. 

 

2. El retard del Perte naval dificulta a la indústria basca el disseny de 

projectes (El Economista, 25 de maig) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-microelectronica-y-semiconductores-para-situar-a-espana-como-un-pais-de-referencia
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-refuerza-los-programas-de-ayuda-para-el-autoconsumo-el-almacenamiento-y-las-instalaciones-termicas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-refuerza-los-programas-de-ayuda-para-el-autoconsumo-el-almacenamiento-y-las-instalaciones-termicas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-distribucion-a-las-ccaa-de-los-fondos-europeos-para-justicia
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/25/economia/1653498791_982993.html
https://www.eleconomista.es/industria/noticias/11783674/05/22/El-retraso-del-Perte-naval-dificulta-a-la-industria-vasca-el-diseno-de-proyectos.html#:~:text=Industria-,El%20retraso%20del%20Perte%20naval%20dificulta%20a,vasca%20el%20dise%C3%B1o%20de%20proyectos&text=La%20industria%20naval%20vasca%20afronta,la%20competitividad%20futura%20del%20sector.


La indústria naval basca afronta la transformació de la seva activitat cap a 

la digitalització i la sostenibilitat, canvi necessari i urgent per a assegurar la 

competitivitat futura del sector. Per a això, es recolzarà en els fons 

europeus Next Generation, a través del Perte naval. No obstant això, el 

retard en la publicació de les bases i la convocatòria d'aquesta eina 

complica l'anticipació del sector en la conformació de projectes, en 

desconèixer la normativa i exigències que seran requerides. 

 

3. El Govern amplia el Perte per a promoure la indústria dels xips de 11.000 

a 12.000 milions (Cinco Días, 24 de maig) 

El president del Govern, Pedro Sánchez, porta des d'ahir predicant a 

Davos, la ciutat suïssa on se celebra el Fòrum Econòmic Mundial, sobre les 

bondats del Perte de microxips i semiconductors, que l'Executiu va 

anunciar el passat 5 d'abril i que avui aprovarà el Consell de Ministres. El 

farà amb una novetat: la seva dotació d'inversió pública s'amplia de 

11.000 a 12.000 milions d'euros. 

 

4. El president d'Intel convida a Sánchez a explicar la seva oferta de fons 

europeus de 11.000 milions després de deixar fora a Espanya en els xips 

(El Mundo, 24 de maig) 

El president d'Intel, Pat Gelsinger, va explicar ahir a EL MUNDO la 

presència del president del Govern, Pedro Sánchez, en el sopar privat que 

va organitzar amb desenes de dirigents empresarials de tot el món 

presents a Davos. La primera, que "és el president del Govern d'Espanya" i 

per a una multinacional estatunidenca que vol créixer a Europa, la quarta 

economia de la UE i gran beneficiària de fons europeus no és poca cosa. 

Precisament, Sánchez li ha demanat una reunió bilateral a Davos aquest 

dimarts per a explicar-li que el Consell de Ministres aprova per al seu 

sector el major pla de fons europeus fins avui, per sobre del previst per al 

vehicle elèctric o el sector agrari, entre altres. Es tracta de l'anomenat 

PERTE (projecte estratègic per a la recuperació i la transformació) de 

semiconductors dotat amb 11.000 milions. 

 

5. 171 municipis i 2 ens supramunicipals rebran 1.000 milions dels fons 

europeus per a mobilitat sostenible (La Moncloa, 23 de maig) 

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha fet el 

pas final per a atorgar 1.000 milions d'euros dels fons europeus de 

recuperació a 171 municipis i dos ens supramunicipals per a descarbonizar 

i digitalitzar la mobilitat urbana. 

 

6. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (14-20 maig 2022) (La Moncloa, 

23 de maig) 

 

7. 116 empreses presenten projectes al programa 'Activa Finançament'  (La 

Moncloa, 23 de maig) 

La nova convocatòria anual de la línia d'ajudes a la iniciativa Indústria 

Connectada 4.0, 'Actiu Finançament', ha rebut 129 sol·licituds per part 

d'un total de 116 empreses per un import de 64 milions d'euros. Amb 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/23/companias/1653335834_504377.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/05/24/628bbc61fdddff489c8b4600.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/171-municipios-y-2-entes-supramunicipales-recibiran-1000-millones-de-los-fondos-europeos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-14-20-mayo-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/116-empresas-presentan-proyectos-al-programa-activa-financiacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/116-empresas-presentan-proyectos-al-programa-activa-financiacion


aquesta línia es donen suport a projectes de recerca industrial, 

desenvolupament experimental i innovació en matèria d'organització i 

processos. 

 

8. Economia es reuneix en secret amb analistes per a intentar neutralitzar 

el pessimisme entorn del fons UE (ABC, 23 de maig) 

El canvi de la percepció dels analistes des de l'entusiasme fins a 

l'escepticisme respecte als fons europeus ha hagut de preocupar en 

Economia. Fins al punt que, segons confirmen fonts presents en la 

trobada, el ministeri va demanar pista en l'última sessió del GACE per a 

realitzar una presentació en la qual els funcionaris de la Direcció General 

d'Anàlisi Macroeconòmica van posar tot el seu esforç a explicar els canals 

pels quals els fons europeus estarien arribant a l'economia real. 

 

9. Les CC.AA. exigeixen a Calviño fons europeus per als seus propis Perte 

(ABC, 22 de maig) 

Els governs autonòmics s'han cansat d'esperar una resposta del Govern 

als projectes estratègics d'abast territorial que en el seu moment li van 

posar damunt de la taula per a aspirar a finançament europeu. Economia 

els va sol·licitar tres projectes emblemàtics a cadascuna per a apuntalar la 

dimensió territorial del Pla de Recuperació i les comunitats autònomes li 

van plantejar un grapat d'iniciatives crítiques per al desenvolupament de 

les seves respectives regions, que suposaven la mobilització de desenes 

de milers de milions d'euros. Han passat els mesos i res s'ha sabut 

d'aquestes propostes, com li van enlletgir bona part dels responsables 

d'Hisenda dels governs autonòmics a la vicepresidenta d'Assumptes 

Econòmics, Nadia Calviño, en una recent reunió celebrada al Senat. 

 

10. Espanya aspira a ser una potència en microxips (Expansión, 21 de maig) 

Coincidint amb Davos, Espanya té previst aprovar la setmana vinent en 

Consell de Ministres un Perte de xips per 11.000 milions d'euros. Amb 

aquest Perte (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 

Econòmica) el Govern vol mobilitzar a partir d'aquestes subvencions 

públiques un volum igual o superior d'inversions privades. Serà el Perte 

més ambiciós. 

 

11. Cinc multinacionals uneixen forces a València per al Perte dels xips (El 

Economista, 20 de maig) 

La instal·lació a Sagunt de la gigafactoría de bateries elèctriques de 

Volkswagen no és l'única gran inversió vinculada als Perte finançats amb 

els fons Next Generation que València vol albergar. Un grup de cinc 

multinacionals dedicades a la microelectrònica que compten amb centres 

de disseny i desenvolupament de xips en la capital valenciana ha fet el 

primer pas per a optar al nou projecte vinculat als semiconductors. 

Aquestes empreses, juntament amb centres de recerca de les dues 

universitats públiques i algunes startups locals presentaran conjuntament 

al Govern valencià una iniciativa batejada com València Silicon Clúster. 

 

https://www.abc.es/economia/abci-economia-reune-secreto-analistas-para-intentar-neutralizar-pesimismo-torno-fondo-202205222001_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-comunidades-autonomas-hartan-y-exigen-fondos-para-propios-perte-202205220355_noticia.html
https://www.expansion.com/economia/2022/05/25/628d2ef3468aeb3e758b461e.html
https://www.eleconomista.es/industria/noticias/11775238/05/22/Cinco-multinacionales-que-disenan-chips-en-Valencia-se-unen-para-el-Perte-de-semiconductores.html
https://www.eleconomista.es/industria/noticias/11775238/05/22/Cinco-multinacionales-que-disenan-chips-en-Valencia-se-unen-para-el-Perte-de-semiconductores.html


12. El ‘hub’ liderat per QEV presenta el seu projecte al Perte (Cinco Días, 20 

de maig) 

El hub de electromovilidad liderat per QEV Technologies i BTech ha 

presentat el seu projecte per a optar a les ajudes del Perte del cotxe 

elèctric, en el qual contempla unes inversions privades de 305,1 milions 

d'euros, les quals es destinaran en la seva majoria a la reindustrialització 

de les instal·lacions que Nissan va deixar a la Zona Franca de Barcelona. 

Aquesta unió de companyies, van explicar fonts de QEV a aquest periòdic, 

pretén aconseguir entre 100 milions i 150 milions d'euros en ajudes. 

 

13. Les drassanes aposten en la seva Perte per l'energia marina i les baixes 

emissions (Expansión, 20 de maig) 

Les drassanes hauran de presentar projectes als NextGen en col·laboració 

amb les indústries de l'hidrogen i les renovables, amb vista a diversificar la 

seva activitat cap a les energies marines i la descarbonització del transport 

marítim, a més de fer-la més sostenible i digital. 

 

14. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (07-13 maig 2022) (La Moncloa, 

17 de maig) 

 

15. Stellantis presenta el Perte de Figueruelas basat en un pla industrial de 

230 milions (Heraldo, 17 de maig) 

El grup Stellantis ha presentat ja al Ministeri d'Indústria el seu projecte per 

al Perte del Vehicle Elèctric i Connectat que lidera la seva planta de 

Figueruelas, una iniciativa basada en el pla industrial de la factoria 

saragossana per a tres anys que inclou inversions d'uns 230 milions 

d'euros. Fonts del fabricant d'automòbils van confirmar ahir que la 

documentació d'aquest projecte –diferenciat del qual s'impulsa per a les 

plantes de Stellantis a Vigo i Villaverde (Madrid)– es va lliurar la setmana 

passada i que compleix tots els requisits per a accedir a les ajudes, entre 

ells la destacada participació de pimes i que beneficiï a diverses 

comunitats autònomes. 

 

16. Maroto avança que els primers 400 milions del PERTE agroalimentari es 

posaran en marxa al juny (El Español, 16 de maig) 

Maroto ha anunciat la posada en marxa d'aquest PERTE durant la seva 

visita a l'empresa Lactalis Nestlé, on ha assenyalat que el projecte 

estratègic agroalimentari té com a objectiu "oferir una oportunitat 

històrica per a enfortir una indústria agroalimentària que és de les més 

importants d'aquest país i està contribuint al desenvolupament 

econòmic". Cal recordar que aquest projecte estratègic està dotat amb un 

total de 1.800 milions d'euros, després que Pedro Sánchez, President del 

Govern, anunciés una nova inversió de 800 milions d'euros addicionals. 

 
 

 

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

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/19/companias/1652981289_062018.html
https://www.expansion.com/pais-vasco/2022/05/20/62878539e5fdea974a8b4633.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-07-13-mayo-2022
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/05/17/stellantis-presenta-el-perte-de-figueruelas-basado-en-un-plan-industrial-de-230-millones-1574819.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20220516/maroto-avanza-primeros-millones-perte-agroalimentario-pondran/672932950_0.html

