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Accés als fons 

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

1. El MITECO ultima el Perte per una economia circular (El Economista, 4 de 
gener) 
L’any 2022 comença dibuixant-se com el del impuls definitiu cap a una 
economía a la UE i Espanya. El Ministeri s’afanya ara a ultimar un Perte per 
una economia circular, en línia amb l’Estrategia Espanyola d’Economia 
Circular (EEEC) Espanya Circular 2030. 
  

2. El Ministeri de Ciència i Innovació destina l’increment dels seus recursos 
a millorar les condicions del personal investigador, reforçar les 
infraestructures i finançar més projectes (La Moncloa, 30 de desembre) 
En el segon semestre d’aquest any s’ha aprovat PERTE per la Salut de 
Vanguardia, un instrument de col·laboració públic-privada centrat en la 
transformació del sector sanitari a través de la ciència i la innovació, que 
preveu mobilitzar 1.469 milions d’euros. 
  

3. Es publiquen les bases reguladores de les ajudes del ‘Kit Digital’ per 
digitalitzar a pimes i autónoms (La Moncloa, 30 de desembre) 
El programa té un pressupost de 3.067 milions d’euros per el periode 
2021-2023, per facilitar que pimes i autónoms adoptin solucions de 
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digitalització en diversos àmbits. Aquest ordre de bases estableix el marc 
per el llançament de les convocatòries 
   

4. Novetats setmanals NextGenerationEU - Setmana 18-30 de desembre de 
2021 (La Moncloa, 30 de desembre)  
En aquest cuadre (18-30 de desembre) es poden consultar les licitacions, 
ajudes, subvencions i altres actuacions del programa NextGenerationEU 
publicades durant setmana en el BOE i els boletins oficials de les 
comunitats autónomes.  
  

5. El MITECO crea una divisió per el seguiment de l’aplicació de la normativa 
medioambiental en el Pla de Recuperació (La Moncloa, 28 de desembre) 
S’ha creat una divisió destinada a assessorar a altres ministeris i 
administracions públiques en el cumpliment del principi de “no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient”. A més a més una Guía de 
recomendaciones per el disseny i desenvolupament d’actuacions. 
  

6. El Ministeri de Ciència i Innovació compromet 40 milions d’euros a la 
primera convocatòria del Programa Tecnológic Aeronáutic (La Moncloa, 28 
de desembre) 
El CDTI ha publicat la resolució definitiva de la primera convocatòria 2021 
del PTAS, amb un total d’onze projectes aprovats amb pressupost total és 
de 75,22 milions d’euros. D’aquests, 40 milions seran aportats per el CDTI 
en la modalitat de subvenció. 

  
7. El Govern dona llum verda a la norma que regirà les ajudes del PERTE del 

vehícle eléctric i connectat (La Moncloa, 28 de desembre) 
La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha afirmat que, 
amb la seva publicació avui al BOE, "el Govern compleix amb el seu 
compromís de tenir llesta l’estructura del projecte estratègic abans de de fi 
d’any i conté un esquema d’ajudes especific que són el cor del PERTE". 

  
8. La Comissió Europea transfereix al Tresor espanyol els 10.000 milions 

d’euros corresponents al primer desemborsament del Pla de 
Recuperació (La Moncloa, 27 de desembre) 
Espanya compleix amb l’objetiu de rebre el primer desemborsament 
vinculat a fites i objetius abans de que acabi 2021, lo que la converteix en 
un país pioner en la gestió del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
europeu. 
  

9. El MITECO convoca una línia d’ajudes per projectes pilot de comunitats 
energètiques (La Moncloa, 24 de desembre) 
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) 
convoca una línia d’ajudes per projectes pilot de comunitats energètiques, 
dotada amb 40 milions, que impulsaran la innovació social i la participació 
ciudadana en renovables, eficiència energètica o mobilidad elèctrica. 

  
10. El MITECO llança les primeres ajudes del PERTE ERHA per projectes pioners i 

singulars d’hidrogen renovable (La Moncloa, 24 de desembre) 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) 
amb la convocatòria d'una línia dotada amb 150 milions per a projectes 
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pioners d'hidrogen renovable, amb viabilitat comercial, per a la producció i 
el consum local en sectors de difícil descarbonització, com la indústria o el 
transport pesat. 

  

  
 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU * 

1. Les telecos ultimen les seves aliances amb tercers per compartir el Kit Digital 
de 3.000  (El Confidencial, 4 de gener) 
Les bases del Kit publicades el divendres obliguen a repartir el 50% del 
negoci que s’emportaran els 'agents digitalitzadors' amb el programa de 
fons europeus, del que treuran comissions. Amb l’arribada dels fons 
europeus per impulsar la digitalització de las pimes espanyoles, les 
operadores s’han mogut per fer negoci amb serveis i eines per la transició.  
  

2. Brussel·les revisarà la seva assignació de fons a Espanya després de veure les 
reformes laboral i de pensions (ABC, 1 de gener) 
El Govern es juga la via d’accés a 50.000 milions a fons perdut i uns altres 
70.000 en préstecs. Espanya té preassignats 69.513 milions d’euros en 
transferències no reemborsables, o com prefereixen dir alguns, ‘a fons 
perdur’, i uns altres 70.000 milions d’euros en préstecs a baix tipus 
d’interès dins del MRR. 
  

3. Com sol·licitar el Kit Digital, les ajudes europees per pimes i autònoms 
(ElDiario.es, 31 de desembre) 
El BOE d’aquest 30 de gener publica el marc regulador del 'Kit Digital”. El 
pla té un pressupost de 3.067 milions d’euros procedents del fons de 
recuperació de la UE, que l’Executiu espera repartir entre un milió de 
pimes fins 2023. 

  
4. El PERTE del automóbil, cada vegada més a prop (El Mundo, 29 de 

desembre) 
El BOE va publicar les bases per la concessió de 2.975 milions d’euros en 
ajudes, aprobades per la UE el 9 de desembre. No obstant, queden mesos 
perquè les empreses sapiguen si rebran part d’aquests fons. Abans, s’ha 
d’obrir la convocatòria per sol·licitar les ajudes. 
  

5. Brussel·les desemborsa els primerss 10.000 milions del fons (Expansión, 28 
de desembre) 
La Comissió Europea va anuncia ahir el desemborsament de 10.000 milions 
d’euros a Espanya procedents del primer tram fons de recuperació 

postpandemia, després d’haver estat aprovat el 22 de desembre.  

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