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Accés als fons 

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

1. Darias valora que la Comunitat Valenciana sigui pionera en la posada en 
marxa del projecte europeu interoperabilidat d’històries clíniques (La 
Moncloa, 3 de febrer) 
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, visita l’Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe que serà un dels centres que renovarà o ampliarà equips 
d’alta tecnología gràcies al Pla INVEAT que impulsa el Ministeri de Sanitat, 
a través dels Fons europeus  NextGenerationEU. 
 

2. La web del Pla de Recuperació publica el calendari de convocatòries pels 
próxims sis mesos (La Moncloa, 1 de febrer) 
El Govern ha incorporat un nou apartat a la pàgina web del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resilència, en el que informarà amb 
antelació de les convocatòries previstes pels pròxims sis mesos. 

 
3. MITECO obre el termini per sol.licitar les ajudes per a projectes pilot de 

comunitats energètiques (La Moncloa, 31 de gener) 
L’1 de febrer s’obre el termini de sol.licitud de les dues convocatòries 
d’ajudes per a projectes pilot de comunitats energètiques amb càrrec al 
Pla de Recuperació. 
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4. Butllletí setmanal del Pla de Recuperació (22-28 gener 2022) (La 

Moncloa, 31 de gener) 
Aquesta pàgina publica cada setmana una recopilació de les últimes 
licitacions, ajudes, subvencions i altres actuacions del Mecanisme de 
Recuperació i Resilència, element central dels fons 
europeus  NextGenerationEU, recollides al BOE i els butlletins oficials de 
les comunitats autònomes. 

 
5. Obert el termini per a sol.licitar les ajudes per projectes pilot de 

comunitats energètiques (La Moncloa, 31 de gener) 
Estan dotades amb 40 milions d’euros del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resilicència (PRTR) per a l’execució dels fons Next 
Generation EU i permetran impulsar més de 40 iniciatives de comunitats 
energètiques que promouen la innovació social i la participació ciutadana 
en renovables, eficiència energètica o mobilitat elèctrica. 

 
6. El MITECO obre a audiència púlica les ajudes per a instal.lacions de 

biogas (La Moncloa, 28 de gener) 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha 
tret a informació pública el projecte d’ordre per la qual s’aproven les 
bases reguladores i programes d’incentius per a la concessió d’ajudes a 
projectes singulars d’instal.lacions de biogas. 

 
7. Catalunya rebrà 400 milions dels PGE-2022 per a Vivenda i quasi 225 del 

Pla de Recuperació (La Moncloa, 28 de gener) 
La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha 
destacat que Catalunya rebrà 224,5 millones del Pla de Recuperació per a 
impulsar la rehabilitació. 

 
8. Política Territorial ha rebut sol.licituts per a  339 projectes de 145 

entitats locals per import de 89,34 milions d’euros (La Moncloa, 27 de 
gener) 
Aquesta primera convocatòria de 2021 per a la modernització i 
digitalització de les entitats locals va destinada a municipis amb població 
superior a 50.000 habitants o capitals de provincia. 

 
9. Quasi un centenar de projectes es presenten a la convocatòria d’ajudes 

per a la renaturalització d’entorns urbans (La Moncloa, 26 de gener) 
Les ajudes que podran ser de fins a 4 milions d’euros per projecte, tenen 
una dotació total de 58 milions. En els pròxims mesos està previst publicar 
una segona convocatòria dotada amb 62 milions, fins a arribar a la xifra de 
120 milions d’euros. 

 
10. Novetats setmanals NextGenerationEU - Setmana 16-21 de gener de 

2022 
(La Moncloa, 24 de gener)  
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Notícies ressenyables 

Informació relevant sobre els fons NGEU  

1. Així va la transició verda a Espanya amb el Pla de Recuperació europeu 
(Expansión, 2 de febrer) 

 

La transició ecològica és el pilar principal del pla de recuperació espanyol. 
Dels 69.528 milions d’euros que el Govern rebrà de la Unió Europea a fons 
perdut, un 40,29%, és a dir, quelcom més de 28.000 milions, es destinaran 
al desplegament d’energies renovables, la conservació i recuperació de 
l’ecosistema, el foment d’una mobillitat sostenible i la transformación del 
sistema agroalimentari i pesquer  
 

2. El valor de la vivienda augmenta més del 35% amb la rehabilitació (El 
Economista, 2 de febrer) 

 

El 2022, arrel de les ajudes dels Fons Next Generation per a la rehabilitació 
de vivendes i regeneració urbana, ha sorgit un nou protagonista al sector 
immobiliari que és l’agent rehabilitador. “Va ser una figura important per a 
fer una gestió integral 360º  i ser l’interlocutor únic des de que es van 
iniciar les primeres conversacions amb particulars o grans patrimonis, fins 
a finalizar l’obra.  

 
3. Fons UE: el Govern promet licitar  24.600 milions en plena ona de 

crítques (Expansión, 1 de febrer) 
 
És en aquest context, de lenta i pesada digestió dels fons europeus, en el 
que el Govern es compromet ara a movilitzar més de 24.600 milions 
només a la primera meitat d’any, ja en el segon semestre “haurà altres 
licitacions”; és a dir, quan encara queden per digerir milers de milions de 
les convocatòries ja publicades. 
 

4. El Govern vol aprovar el Perte de l’aigua abans d’abril (El Economista, 1 
de febrer) 
El projecte preten impulsar la digitalització del sector i preveu mobilitzar 
3.000 milions d’euros fins a 2026 a través dels fons Next Generation. La 
ministra per a la Transició Ecològica confirma que en els primers 400 
milions ja estan contemplats en els Pressupostos Generals de 2022.  
 

5. Projecte per a la Digitalització dels Usos de l’Aigua (El Economista, 1 de 
febrer) 
Article d’opinió del Fernando Morcillo, President de l’Associació Espanyola 
d’Abastaments d’Aigua i Sanejament (AEAS) 
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6. El Gobierno resoldrà el Perte del cotxe elèctric al setembre  (Cinco Días, 
31 de febrer) 
El Govern resoldrà durant el tercer trimestre d’aquest any la concessió de 
les ajudes del Perte per al vehicle elèctric i connectat, un programa 
publicat al Boletín Boletín Oficial del Estado a finals de desembre de 2021. 

 
7. Més sòl industrial per a les inversions ‘next generation’ (El Economista, 

31 de gener) 
La pluja d’inversions prevista amb els fons europeus Next Generation per a 
la recuperació i la transformació ha obert una carrera per atreure grans 
projectes empresarials de tots els àmbits. I un dels primers filtres és 
comptar amb espais adequats i competitius en preu, però també en altres 
costos, com els logístics. 
 

8. Els registradors col.laboren amb Red.es per a agilitzar els tràmits de les 
ajudes dell ‘Kit Digital’ (El Economista, 28 de gener) 
(…) El director d’Innovació de Registradors, l’Ignacio González, ha senyalat, 
després de l’acte de la signatura que “els registradors, una vegada més, es 
posen a disposició de la societat i de l’administració, en aquesta ocasió per 
a aconseguir el compliment dels fins del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resilència d’Espanya, per a contribuir d’una manera ràpida i eficaç a 
l’assignació dels fons del programa Kit Digital”. 

 
9. De Cos advoca perquè la UE permeti un límit de deute superior al 60% (El 

Economista, 28 de gener) 
La AIReF posa en dubte que els fons europeus siguin la base de la unió 
fiscal. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha 
advocat per permetre un nivel de deute més alt que el 60% del PIB 
establert actualmente en el Pacte d’Estabilitat i Creixement de la UE, 
davant el debat obert a Europa sobre la reforma de les regles fiscals. 

10. El Govern no aplicarà la reforma laboral al gastar els fondos europeus (El 
País, 27 de gener) 
El Govern no aplicarà la seva propia reforma laboral quan les 
administracions i empreses publiques tinguin que contractar personal per 
a gastar els fons europeus. Segons es recull a la nova legislación, les 
empreses només podran utilitzar un treballador temporal sense justificar 
causa durant 90 dies en un sol lloc a l’any, o durant sis mesos, ampliables 
per conveni fins a un any. 
 

11. La UE exigirà baixar el dèficit per a les ajudes europees (El Economista, 27 
de gener) 
La Comissió Europea no contempla més enllà de 2022 la pausa del Pacte 
de Creixement i Estabilitat, que estableix els límits de déficit i deute en els 
que poden incòrrer els països de la Unió Europea, el que podría dificultar 
l’accés d’Espanya a la seva part del fons de recuperación, ja que una part 
dels desemborsaments està condicionada a cumplir amb la senda 
d’ajustament que marqui Brussel.les. 

 
12. La Comunitat de Madrid obre una oficina per a assessorar als pobles en 

al burocracia dels fons europeus (ABC, 27 de gener) 
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La pluja de milions que poden suposar els fons europeus del Pla de 
Recuperació Next Generation, activats per la Unió Europea per a ajudar als 
països a recuperar-se després de la crisi del Covid-19, xoca amb un 
obstacle quasi insalvable en els pobles i petites localitats: la burocràcia 
 

13. El Govern promet que el 25% dels fons UE per a despoblació anirà a 
Castella i Lleó  (El Confidencial.com, 27 de gener) 
El programa de Tudanca inclou l’impuls del PRTR en l’àmbit rural, amb 
l’objectiu de captar un de cada quatre euros que es reparteixin. Els partits 
a Castella i Lleó han assenyalat els fons europeus com una oportunitat d’or 
per a afrontar el problema de la despoblació. 

 
14. Sacyr lidera un projecte per a la gestió de l’aigua a l’agricultura amb fons 

NextGen (El Economista, 26 de gener) 
La iniciativa, batejada com a Sostenibilitat, aigua i agricultura al Segle XXI 
(SOS-Agua-XXI), ja ha estat aprobada pel Centre pel Desenvolupament 
Tecnològic Industrial  (CDTI), que será qui la subvencioni a través dels fons 
comunitaris per a la recuperación després de la pandèmia. 
 

15. Espanya rebrà a prop de 4.000 milions més a causa de la ralentilització de 
la recuperació (Cinco Días, 24 de enero) 
La ralentilització económica a Espanya farà que el país acabi sent ratllada 
del repartiment definitiu dels fons europeus. En concret, si es compleixen 
les últimes provisions macroeconòmiques publicades al novembre de l’any 
passat per la Comissió Europea, Espanya acabarà rebent a prop de 4.000 
milions d’euros més en subvencions directes de les que li van ser 
assignades a mitjans de 2020. 
 

16. Sánchez llença un pla de 720 milions d’euros per al turismo (Expansión, 
22 de gener) 
El presidente del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que en març es 
llençarà la segona convocatòria dels Fons Next Generation per al turismo, 
dotada amb 720 milions d’euros. A més a més, va avançar que, dintre 
d’aquest pla, 65 milions d’euros es destinaran al Pla Nacional de Turisme 

Gastronòmic.  
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