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Accés als fons 

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

1) El Govern regula els 4.420 milions d'euros d'inversió en rehabilitació 
residencial i construcció d'habitatge social amb càrrec als fons europeus 5 
d'octubre) (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, 5 
d’octubre) 
El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el Reial decret pel qual es 
regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i 
habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), 
dotades de 4.420 milions d'euros. 

2) El Govern crea una línia d'avals ICO i deduccions fiscals per impulsar la 
rehabilitació i construcció d'habitatge social en el marc del PRTR (Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, 5 d’octubre) 
El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta de la ministra de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, un Reial decret llei 
de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en 
el context del PRTR, que inclou entre altres, deduccions fiscals i canvis a la 
Llei de Propietat Horitzontal. 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-05102021-1541__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQey73XT44w$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-05102021-1543__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQezwQ9F8iQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-05102021-1543__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQezwQ9F8iQ$


3) El Govern obre la convocatòria de MOVES Singulars II, que repartirà 100 
milions per a projectes innovadors de mobilitat elèctrica (IDAE, 24 de 
setembre) 
El programa incentivarà projectes de desenvolupament tecnològic amb 
una inversió mínima de 100.000 euros per a fomentar la maduresa i 
facilitar la comercialització del vehicle elèctric i de pila de combustible. 

 

4) ENISA llança la línia de finançament Emprenedores Digitals (ENISA) 
El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO, destinarà 
fins a 51 milions d'euros en els propers tres anys a impulsar l'emprenedoria 
digital femenina, a través de la línia de finançament ENISA Emprenedores 
Digitals. 

 
 

 

 

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU 

1) Pressupostos generals de l'Estat 2022 (La Moncloa, 13 d’octubre) 
El Govern envia a les Corts el Projecte de llei de pressupost generals de 
l'Estat per al 2022 (PGE22). Recullen un total de 27.633 milions d'euros 
provinents dels fons europeus. Les comunitats autònomes rebran 8.712 
milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els 
Ajuntaments, 2.050 milions més. 

2) Al projecte de Pressupost Generals per al 2022, Indústria, digitalització i 
energia s'emporten el 40% dels 27.000 milions de fons europeus (El 
Español, 8 d’octubre) 
El proper any s'espera la major empenta per als projectes més rellevants 
contemplats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern. 
Per això, els Pressupostos Generals de l'Estat presentats ahir preveuen la 
mobilització de 27.000 milions d'euros, el 38% del total projectat per als 
ajuts comunitaris a fons perdut. 

3) Maroto es compromet a tenir llestes les ajudes del PERTE abans de final 
d'any (La Vanguardia, 1 d’octubre) 
La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, va respondre ahir als fabricants de 
cotxes que les bases per a desenvolupar els ajuts públics via PERTE estaran 
publicats abans de final d'any. D'aquesta manera, Maroto sortia al pas de 
les crítiques del president d'ANFAC, José Vicente de los Mozos, sobre la 
lentitud amb què s'organitzaven les ajudes. 

4) Hisenda crearà un gran cens de beneficiaris de les ajudes europees (Cinco 
Días, 1 d’octubre) 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.idae.es/noticias/el-gobierno-abre-la-convocatoria-de-moves-singulares-ii-que-repartira-100-millones-para__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQexhqE5-pg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedoras-digitales__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQezhl19Jwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2021/131021_pge2022_congreso.aspx__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQezK0EZ0Hg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.elespanol.com/invertia/20210506/ano-clave-plan-recuperacion-millones-relanzar-crecimiento/578943291_0.html__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQeyUdWIr7Q$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.elespanol.com/invertia/20210506/ano-clave-plan-recuperacion-millones-relanzar-crecimiento/578943291_0.html__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQeyUdWIr7Q$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.lavanguardia.com/economia/20211001/7760372/ayudas-perte-automocion.html__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQexxTnE8IA$
https://urldefense.com/v3/__https:/cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/30/economia/1633028833_754067.html__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQeyYFgQrEg$
https://urldefense.com/v3/__https:/cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/30/economia/1633028833_754067.html__;!!LgHUZTGyrw!aYl6H2HqsOA6_5fbGJfWyhGmvW5LEAACcxJt062rt4aeeh35gQ2jwUXBQeyYFgQrEg$
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El Govern va fer un pas més ahir al desplegament de l'esquema d'execució 
dels 140.000 milions d'euros en fons europeus. En concret, el Butlletí 
Oficial de l'Estat va recollir dues ordres emeses pel Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública que configuren el sistema d'informació, els mecanismes de 
control i la gestió dels ajuts comunitaris. 

5) Compte enrere per al PERTE de la Sanitat: es produiran medicaments 
essencials a Espanya (El Español, 18 de setembre) 
El sector sanitari, i especialment el farmacèutic, rebran una notable 
injecció de fons a través del PRTR i per això l'Executiu recorrerà a la 
fórmula dels projectes estratègics per a la recuperació i transformació 
econòmica (PERTE). 

6) Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes 
emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà (Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana , 30 de setembre) 
S'han recollit sol·licituds de 180 ajuntaments per un total de 1.500 milions 
d'euros per a la convocatòria de Zones de Baixes Emissions. 
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