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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. S'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació 

digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de 

Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al 

seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat 

mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria 

corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (BOE, 11 de maig) 

 
 

2. Publicades modificacions de les ordres per les quals s'aproven les bases 

reguladores d'ajudes i subvencions en l'àmbit turístic, i es procedeix a convocar-

les el 2021, en el marc del PRTR (BOE, 11 de maig) 

 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-B-2022-14851.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-B-2022-14851.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7684.pdf


3. Es publica la memòria econòmica de la convocatòria 2022 d'Ajudes a projectes en 
línies estratègiques, Programa Estatal per a impulsar la recerca cientificotècnica i 
la seva transferència (BOE, 11 de maig) 

 
 

4. Es publica la convocatòria d'ajudes a projectes estratègics per a la transició 

industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris, sota el PERTE 

SALUT d'AVANTGUARDA  (BOE, 9 de maig) 

El pressupost assignat serà de 150 M€ entre préstecs i subvencions i les sol·licituds 
podran presentar-se del 10 al 31 de maig de 2022. 

 
 

5. Publicades les convocatòries d'ajudes destinades a programes de suport per a la 

realització d'inversions que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de 

l'agricultura i la ramaderia en diverses CCAA  

 
 Ajudes agricultura i ramaderia 

 Programa 
1 

Programa 2 
Programa 

3 
Programa 4 

Pressupost 
(M€, 2022-

2023) 

Estat de la 
convocatòria 

 Fems Hivernacles 
Energies 

renovables 
Tecnologies 

4.0   

Andalusia Link  Link  Link  Link  40,62 
Oberta 

pròximament 
(16/05) 

Aragó Link  Link 5,51 Oberta 

Astúries N/A N/A N/A N/A N/A Pendent 

Illes Balears N/A N/A Link  Link  0,68 Oberta 

Canàries Link  2,74 
Tancament 

pròxim (20/05) 

Cantàbria Link  1,1 Oberta 

Castella – La 
Manxa 

Link  7,6 Oberta 

Castella – 
Lleó 

Link  Link  Link  Link  9,32 Oberta 

Catalunya Link  Link  Link  Link  6,4 Oberta 

Extremadura Link  Link  Link  Link  4,53 
Tancament 

pròxim (13/05) 

Galícia Link  7,41 Oberta 

Madrid Link  Link  Link  Link 0,60 Oberta 

Múrcia Link  Link  N/A Link  5,36 Oberta 

Navarra Link  Link  Link  Link  2,17 Oberta 

País Basc Link  Link  Link  Link  1,16 Oberta 

La Rioja Link  Link  Link  Link  0,69 
Tancament 

pròxim (19/05) 

València Link  Link  Link  Link  2,90 Oberta 

 
6. Actualització del mapa d'ajudes de rehabilitació d'habitatges (programes per a 

particulars) 
 

https://secure-web.cisco.com/1vUZgmR4dsjecn9ckSbueMFxPSdpBmwQkqjJNF01_A19K3Bwmm9NP5fVlL602CPdpUcpmbm11GTU0DBRmLtiDPUHJ9MlAsU81glzTOSXumGdbY3rHn2rydTqXZwHCP1laV-9qmwb37Xv8RtZqPi-4PlXhZEN6zbaHs2u4IN_Ocxhk5NgevGCgsI-pScDqdVfvwnLZd6yNL8Mx2fbi2DxoYev-LdwO4IgpFlmgBqPANilGyG2Ml_W9_AnsPCSpYBIDPjSH2cNi-U-O3xKX31mc-TJrdNIgz_k_9BVfvaKmXFwGQ3mSIiM9nxdvlvN2Nrgm5fDpcLW01yIjmAWCfUKbvg/https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdiario_boe%2Ftxt.php%3Fid%3DBOE-A-2022-7763
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-14280&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24775.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24770.html
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24776.html
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623116
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622579
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=660089&lang=es
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=660185&lang=es
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621907
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616413
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623088
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623069
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623074
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623081
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623084
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621812
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621813
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622299
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622264
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618740
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618769
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618771
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618770
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0426-280422-0005_gl.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623434
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623435
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623436
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623818
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623894
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621432
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621441
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621450
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621411
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621732
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622609
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622621
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622627
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616963
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616965
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616966
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623727
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623891
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623878
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623530
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625800
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/buscador-de-ayudas?title_1=farma&field_tipos_de_convocatoria_tid=All&published_desde=&published_hasta=13-05-2022+08%3A35%3A51&field_fecha_solicitud_fin_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=05%2F13%2F2022&sort_by=field_fecha_solicitud_fin_value


 Ajudes rehabilitació d'habitatge 
 Programa 3 Programa 4 Programa 5 

 Nivell d'edifici 
Eficiència 

energètica 
Llibre de l'edifici 

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 

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

Galícia N/A Link N/A 

Pressupost (M€)   13,46   

Obertura   04/03/2022   

Tancament   14/10/2022   

Navarra Link N/A Link 

Pressupost (M€) 10 N/A 0,25 

Obertura 01/04/2022 N/A 29/03/2022 

Tancament 31/12/2022 N/A 15/12/2022 

 
Anuncis del Govern rellevants: 

         
1. El Govern autoritza la distribució territorial de 100 M€ per a adaptar el comerç de 

proximitat a les noves tecnologies (La Moncloa, 3 de maig) 

El Consell de Ministres ha autoritzat avui la distribució territorial entre les 
comunitats i ciutats autònomes del crèdit destinat al Programa de modernització 
del comerç: Fons Tecnològic, per un import total de 100 milions d'euros per als 
exercicis 2022 i 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 

2. El Consell de Ministres aprova la distribució de 35 milions entre les CCAA per a la 

modernització de les instal·lacions esportives i el foment de l'exercici físic (La 

Moncloa, 3 de maig) 

D'aquesta quantitat, 26 milions d'euros aniran dirigits a la transició ecològica de les 

instal·lacions esportives, amb la finalitat de modernitzar les infraestructures dels 

Centres d'Alt Rendiment esportiu i la Xarxa de Centres existent en les CC.AA., 

adaptant-les a criteris de sostenibilitat i optimització energètica. Sumats als 49 

milions d'euros ja distribuïts durant 2021 amb aquest mateix objectiu, 

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://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://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/683782.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=LbiT3jU1nb%2BE19sSrnlpqxaYWlc%3D&Expires=1651603952
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/2
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-la-distribucion-territorial-de-100-meu-para-adaptar-el-comercio-de-proximidad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-distribucion-de-35-millones-entre-las-ccaa-para-la-modernizacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-distribucion-de-35-millones-entre-las-ccaa-para-la-modernizacion


s'aconsegueixen els 75 milions d'euros d'inversió en dos anys, tal com es va aprovar 

en l'última Conferència Sectorial de l'Esport. 

 
 

 

  

Notícies destacables  

Informació rellevant sobre els fons NGEU * 

1. El Govern només mobilitza el 13% dels 30.000 milions lligats als Pertes 

(El Economista, 12 de maig) 

Pedro Sánchez a penes ha mobilitzat 4.000 milions d'euros dels 33.000 

milions que tenia assignats per al desenvolupament dels Pertes, dins d'un 

pla pel qual Espanya espera rebre 70.000 milions de Brussel·les en 

concepte de subvencions. La quantitat suposa el 13% de la xifra total 

destinada a projectes transformadors de l'economia espanyola. La 

demora i la falta de transparència de l'execució dels Pertes ha estat una 

de les crítiques generalitzades. 

 

2. La indústria es planta i exigeix rebaixar les condicions del Perte 

alimentari (El Economista, 11 de maig) 

Les condicions per a accedir al nou Projecte Estratègic per a la 

Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) agroalimentari, que 

implica una inversió pública de més de 1.000 milions d'euros, amenacen 

amb impossibilitar l'accés a les ajudes del sector. Diferents representants 

de la indústria s'han reunit en els últims dies amb el Govern per a 

sol·licitar que es rebaixi, almenys, l'import mínim de cada projecte tractor, 

que ascendeix actualment a 40 milions d'euros i que, segons les fonts 

consultades, sigui pràcticament impossible que les pimes puguin entrar. 

 

3. El Govern usa només 148 milions de la UE per a innovació alimentària (El 

Economista, 10 de maig) 

La innovació en la indústria agroalimentària torna a quedar relegada a un 

segon pla. Encara que el Govern ha insistit sempre en la necessitat 

d'invertir i potenciar l'I+D, la realitat és molt diferent i a penes 148 milions 

dels més de 1.001,91 d'inversió pública del Perte agroalimentari, que es 

presentarà demà a Ciudad Real, es destinaran a aquest concepte. 

 

4. Espanya a penes destina el 3% del Perte a la fabricació local de 

medicaments (El Economista, 10 de maig) 

Només 50 dels 1.469 milions d'euros destinats al Perte de Salut anirà 

destinat a atreure fabricació de medicaments essencials a Espanya. De la 

quantitat esmentada, la meitat seran crèdits tous i l'altra part seran 

subvencions. A més, aquesta setmana (presumiblement avui) es reunirà 

l'Agència Espanyola del Medicament per a aprovar el llistat d'aquests 

fàrmacs capitals en cas de crisi. Segons les fonts consultades, és el 

Ministeri de Ciència el que més pes està prenent en el disseny del Perte. 

 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11762363/05/22/El-Gobierno-solo-moviliza-el-13-de-los-30000-millones-ligados-a-los-Pertes.html
https://www.eleconomista.es/retail/amp/11760078/La-industria-agroalimentaria-se-planta-y-exige-rebajar-las-condiciones-del-Perte-para-facilitar-el-acceso
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11757852/05/22/El-Gobierno-destinara-solo-148-millones-del-Perte-agroalimentario-para-impulsar-la-innovacion.html
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11757852/05/22/El-Gobierno-destinara-solo-148-millones-del-Perte-agroalimentario-para-impulsar-la-innovacion.html
https://www.eleconomista.es/salud/noticias/11757689/05/22/Espana-apenas-destina-el-3-del-Perte-a-la-fabricacion-local-de-medicamentos.html#:~:text=Salud-,Espa%C3%B1a%20apenas%20destina%20el%203%25%20del%20Perte,la%20fabricaci%C3%B3n%20local%20de%20medicamentos&text=Solo%20cincuenta%20millones%20de%20los,de%20las%20f%C3%A1bricas%20de%20medicamentos.


5. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (30 abril-06 maig 2022) (La 
Moncloa, 9 de maig) 
 

6. Onze projectes transformadors (La Vanguardia, 8 de maig) 

Els Perte mobilitzaran 70.000 milions d'euros en l'automòbil, l'energia, els 

xips i la indústria agroalimentària  

 

7. Més del 45% de les petites empreses de Catalunya han sol·licitat l'ajuda 

de Kit Digital (La Moncloa, 6 de maig) 

La vicepresidenta primera i Ministra d'Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital, Nadia Calviño, ha informat avui que el 45% de les 

pimes d'entre 10 i 49 empleats a Catalunya ha sol·licitat les ajudes del Kit 

Digital del Pla de Recuperació. En tot el país, més de 56.000 empreses han 

sol·licitat l'ajuda en la primera convocatòria d'aquest programa. 

 

8. Mitma mobilitza 60 milions d'euros en ajudes al transport de 

mercaderies per a incentivar que els camions es pugin al vaixell (La 

Moncloa, 5 de maig) 

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha posat en 

marxa la primera fase del programa d'Eco-incentiu marítim amb la 

publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de l'Ordre Ministerial que 

aprova les bases reguladores per a la concessió de les subvencions i la 

convocatòria de 2022 per a triar a les entitats col·laboradores (navilieres) 

que participaran en la gestió. 

 

9. Pedro Sánchez destaca el desplegament integral del vehicle elèctric a 

Espanya, en la seva visita a la primera fàbrica de bateries (La Moncloa, 5 

de maig) 

El president del Govern ha participat en la presentació del projecte de la 

gigafactoria de bateries a Sagunt, la primera fàbrica de bateries per a 

cotxes elèctrics a Espanya, del Grup Volkswagen: "serà el pilar central per 

a convertir a la Comunitat Valenciana en un gran 'hub' europeu de 

bateries", ha afirmat. 

 

10. Seat s'alia amb 62 empreses per a convertir Espanya en una plataforma 

del cotxe elèctric (La Vanguardia, 4 de maig) 

Seat es proposa convertir Espanya en una plataforma del cotxe elèctric a 

Europa amb l'electrificació de les seves fàbriques de Martorell i Pamplona, 

un ecosistema de producció de bateries -que inclou des de l'extracció en 

mines del liti, material clau, a una gigafactoria de bateries a Sagunt-, 

localitzacions per a components elèctrics i un pla de formació, 

digitalització i d'economia circular. Així consta en el projecte "Future: Fast 

Forward" que ha registrat aquest dimecres amb 62 socis per a optar a 

finançament del Perte del vehicle elèctric. L'empresa no ha facilitat avui la 

inversió, encara que el president de Seat, Wayne Griffiths, va avançar fa 

unes setmanes que la intenció és mobilitzar amb aquest projecte 7.000 

milions d'euros. D'ells uns 3.000 milions anirien a la gigafactoria de 

Sagunt. 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-30-abril-06-mayo-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-30-abril-06-mayo-2022
https://www.lavanguardia.com/economia/20220508/8250689/once-proyectos-transformadores.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mas-del-45-por-ciento-de-las-pequenas-empresas-de-catalunya-han-solicitado-la-ayuda-de-kit-digital
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-moviliza-60-millones-de-euros-en-ayudas-al-transporte-de-mercancias-para-incentivar
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-moviliza-60-millones-de-euros-en-ayudas-al-transporte-de-mercancias-para-incentivar
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-destaca-el-despliegue-integral-del-vehiculo-electrico-en-espana-en-su-visita
https://www.lavanguardia.com/economia/20220504/8239050/seat-perte-hub-baterias-coche-electrico-future-fast-forward-proyecto.html


11. Morant: "Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació 

Econòmica (PERTE) permetran la revolució en el nostre sistema 

productiu"  (La Moncloa, 4 de maig) 

Durant la seva intervenció, la ministra ha recordat que el Govern ha 

aprovat fins ara nou PERTES, centrats en àrees clau per al futur i la 

resiliència de l'economia espanyola. El Ministeri de Ciència i Innovació 

coordina dues d'ells, que pretenen impulsar la ciència i la innovació per a 

reforçar el sector Aeroespacial i avançar cap a un sistema sanitari basat en 

la Salut d'Avantguarda. 

 
 

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

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-los-proyectos-estrategicos-para-la-recuperacion-y-transformacion-economica-perte-permitiran

