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Accés als fons 

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

1. El MITECO obre la convocatòria de MOVES Flotas, amb 50 milions per 
incentivar l'electrificació de parcs de vehicles lleugers (La Moncloa, 19 de 
gener) 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) obre 
la convocatòria del Programa d'ajuts a projectes d'electrificació de flotes de 
vehicles lleugers, MOVES Flotas  
 

2. Agricultura signa dos convenis per invertir 35,51 milions d'euros en obres de 
modernització de regadius a Aragó (La Moncloa, 18 de gener) 
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació executarà dos projectes de 
modernització de regadius a Osca i Saragossa en el marc de la primera fase 
del "Pla per a la millora de l'eficiència i la sostenibilitat en regadius" inclòs al 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 
 

3. Novetats setmanals NextGenerationEU - Setmana 8-14 de gener de 2022 (La 
Moncloa, 17 de gener) 
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4. Agricultura, Pesca i Alimentació activa 55,99 milions d'euros del Pla de 
Recuperació per modernitzar regadius a la Comunitat Valenciana (La 
Moncloa, 14 de gener) 
La Comunitat Valenciana rebrà en total 103 milions d'euros dels fons 
consignats per modernitzar regadius al Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, el 13% de la inversió total nacional. 
 

5. El Govern obre dues convocatòries per a projectes pilot de comunitats 
energètiques (La Moncloa, 14 de gener) 
El MITECO ha obert dues convocatòries d’ajuts per a projectes pilot de 
comunitats energètiques (programa CE IMPLEMENTA), dotades amb 40 
milions d’euros, que impulsaran la innovació social i la participació ciutadana 
en renovables, eficiència energètica o mobilitat elèctrica. 
 

6. Justícia publica la licitació de l'Acord Marc de Justícia per a la Transformació 
Digital amb més de 125 milions d'euros (La Moncloa, 13 de gener) 
El Ministeri de Justícia ha publicat la licitació de l’Acord Marc per agilitzar i 
impulsar la contractació de serveis de tecnologies de la informació per a la 
transformació digital de l’Administració de Justícia, per un import de 
125.241.600 euros. 
 

7. Convocats ajuts per digitalitzar destinacions al Camí de Sant Jaume 
(La Moncloa, 13 de gener) 
El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha convocat ajudes destinades a 
la transformació digital i modernització d'entitats locals integrades a la Xarxa 
de Destinacions Turístiques Intel·ligents que formen part del Camí de Sant 
Jaume 
 

8. Turisme llança ajudes per digitalitzar destins de la xarxa DTI (La Moncloa, 12 
de gener) 
El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha llançat un programa d’ajudes 
per 6 milions d’euros destinat a impulsar la digitalització de les destinacions 
de la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI). 
 

9. Turisme llança la primera convocatòria del programa Experiencias España 
dotada amb 26 milions (La Moncloa, 11 de gener) 
El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha llançat la primera convocatòria 
del Programa Experiències Turisme Espanya dotada amb 26 milions d’euros 
que tenen com a objectiu incrementar i millorar les experiències que 
componen l’oferta turística d’Espanya. 
 

10. Novetats setmanals NextGenerationEU - Setmana 31 de desembre-7 de gener 
de 2022 (La Moncloa, 11 de gener) 

 
11. Turisme destina 25 milions per digitalitzar empreses del sector (La Moncloa, 

10 de gener) 
El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme llança així la primera convocatòria 
d'ajudes per al desenvolupament i la implantació de projectes tecnològics 
innovadors 
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12. El Govern inverteix més de 17,7 milions d'euros en equips d'alta tecnologia 
sanitària per Extremadura amb el Pla INVEAT (La Moncloa, 8 de gener) 
El Govern d'Espanya invertirà un total de 17,7 milions d'euros en l'ampliació 
o la renovació de 22 equips d'alta tecnologia sanitària que s'instal·laran a 
vuit hospitals d'Extremadura dins del Pla INVEAT, gràcies al Pla de 
Recuperació  

  
 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU * 

1. El Govern llançarà al febrer el Perte naval (El Confidencial, 20 de gener) 
El Govern llançarà al febrer el Perte específic per a la indústria naval, 
segons va comunicar ahir el secretari general d'Indústria i Pime, Raül 
Blanco, cosa que ha estat molt ben acollida per part del sector, que se 
sumaria així a altres indústries que ja compten amb un pla similar en 
marxa. 
 

2. Les comunitats autònomes han mobilitzat el 20% de l'ajuda de la UE: Madrid 
i Andalusia, les més àgils (Expansió, 20 de gener) 
Dels 11.250 milions d'euros rebuts per les comunitats autònomes, només 
s'han materialitzat projectes per 2.250 milions, només el 20% del total. 
Andalusia i Madrid són les més àgils 
 

3. Catalunya executa el 21% dels fons Next Generation rebuts (La Vanguardia, 
20 de gener) 
La Generalitat ha adjudicat ara com ara el 21% dels fons NGEU que han 
arribat a Catalunya. Dels 1.4191 milions d'euros rebuts l'any passat s'han 
dut a terme un total d'11 convocatòries, amb la qual cosa se n'han 
executat uns 311 milions, van explicar fonts del Departament d'economia, 
que és el responsable de la gestió dels recursos. 
 

4. El Govern llançarà els PERTE de l'automòbil i les renovables al febrer i els 
diners de la UE arribaran a les empreses al juny (L'Espanyol, 19 de gener) 
Entre aquests dos PERTE l'Executiu espera mobilitzar 23.823 milions 
d'euros de diners públics i privats (dels quals 6.533 milions procediran dels 
fons NGEU i la resta del sector privat). 
 

5. El turisme exigeix un PERTE específic i defensa que òmicron és només una 
sotragada (El Diario, 18 de gener) 
Així s'ha posat de manifest al VIII Fòrum Hotusa d'Innovació Turística 
organitzat per la companyia hotelera i inaugurat per la ministra d'Indústria, 
Comerç i Turisme, Reyes Maroto. 
 

6. Sánchez anuncia convocatòries dels fons europeus de 17.000 milions (El 
País, 13 de gener) 
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Declaracions fetes a la 12a edició del Spain Investors Day, fòrum organitzat 
per Estudi de Comunicació amb la col·laboració de les entitats BNP Paribas 
i Exane BNP Paribas, i que compta amb el patrocini de Deloitte. 
 

7. A partir d'abril es podran sol·licitar els ajuts dels Fons a Madrid per a la 
rehabilitació (L'Economista, 13 de gener) 
Es recull la visió d'Alberto Valls, soci responsable de Real Estate a EMEA de 
Deloitte, sobre l'impacte dels fons Next Generation. 
 

8. El pla estratègic de l'aigua mobilitzarà 3.000 milions d'euros fins a l'any 
2026 (El País, 12 de gener) 
Teresa Ribera, va anunciar ahir que el primer trimestre de l'any el Govern 
aprovarà el PERTE per a la digitalització del sector de l'aigua. Els 
pressupostos d'aquest any ja inclouen 400 milions per transformar els 
sistemes de gestió hídrica. 
 

9. Els agents digitalitzadors ja es poden adherir al programa Kit Digital 
(Red.es, 11 de gener) 
Les entitats interessades a participar com a “agent digitalitzador adherit” 
poden presentar des d'aquest moment la seva sol·licitud a la seu de 
Red.es, on podran presentar la documentació necessària. 

 
10. El Govern ha executat el 45% de les ajudes de la UE per al 2021 (El País, 

10 de gener) 
A tancament del 2021, el 91% dels diners pressupostats per a aquest 
exercici (22.124 milions) han estat autoritzats, i el 45,5% (11.001 milions) 
dels pagaments han estat realitzats, segons un comunicat del Ministeri 
d'Afers Econòmics. El 2022 es podran executar els romanents de l'any 
anterior, “per garantir la inversió del 100% dels fons”, segons l'Executiu. 
  

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