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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. Publicada la convocatòria d'ajudes per al suport a mercats, zones 

urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de 

comercialització. (61 M€) 

 

 
 

2. Publicada la convocatòria d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat 

comercial en zones turístiques. (24 M€) 

 

 
 

3. Publicada la convocatòria d'ajudes per al suport de l'activitat 

comercial en zones rurals. (22 M€) 

 

  

  

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681208
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681212
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681211


 

4. Actualització del mapa d'ajudes d'eficiència energètica en 

allotjaments turístics. 

 

 
Ayudas 

eficiencia 
energética 

Presupuesto 
% Pago 

Anticipado 
Garantías 

Estado de la 
convocatoria 

Andalucía Link  26,60 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Aragón Link  7,18 50% 
Cantidad 

anticipada 
Próximamente 

(01/04) 

Asturias Link  6,63 100% 
Cantidad 

anticipada 
Cerrada 

Baleares Link  12,26 100% - Cerrada 

Canarias Link  15,94 0% - Abierta 

Cantabria Link  3,02 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Castilla La 
Mancha 

Link  7,90 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Castilla y 
León 

Link  16,00 100% 
Cantidad 

anticipada 
Cerrada 

Cataluña Link  25,80 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Ceuta N/A N/A N/A N/A Pte 

Extremadura N/A N/A N/A N/A Pte 

Galicia Link  7,80 0% - Abierta 

Madrid Link  9,10 30% - Abierta 

Murcia Link  1,94 0% - Abierta 

Navarra Link  3,57 0% - Abierta 

País Vasco Link  3,80 0% - Abierta 

La Rioja Link  1,10 0% - Abierta 

Valencia Link  13,90 100% - Abierta 

 

 

Anuncis del Govern rellevants:             

   

1. El Govern aprova la reforma del sistema públic de pensions i 

garanteix el seu poder adquisitiu (Plan de Recuperación, 16 de març) 

El Consell de Ministres ha aprovat el ‘Reial decret llei de mesures 

urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la 

bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del 

sistema públic de pensions’, a proposta del Ministeri d'Inclusió, 

Seguretat Social i Migracions. 

 

2. El Govern aprova 15 M€ per a la creació de 12 Centres d'Innovació 

Digital a Espanya (Plan de Recuperación, 15 de març) 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00002-21296-01_00274452.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/680507
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/18/2023-00239.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11634/665259/orden-25-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=379978
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/15/pdf/2022_11610.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665258
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/666889
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221202/AnuncioG0256-251122-0003_es.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-23.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5145/pdf?id=811823
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/11/11
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205350a.shtml
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312326-1-PDF-550753
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/668846
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-aprueba-reforma-sistema-publico-pensiones-garantiza-poder-adquisitivo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-15-meu-para-la-creacion-de-12-centros-de-innovacion-digital-en-espana


El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que regula la 

concessió directa de subvencions a 12 Centres d'Innovació Digital 

dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs 

(PADIH) finançat pels fons Next Generation en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

3. El Govern ha autoritzat convocatòries per al PERTE VEC per valor de 

2.069 M€, la meitat dels fons previstos (Plan de Recuperación, 14 de 

març) 

El Consell de Ministres ha estat informat de l'estat de situació del 

Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica 

en el sector del Vehicle Elèctric i Connectat (PERTE VEC) que es va 

aprovar el 13 de juliol de 2021 amb una inversió del sector públic de 

4.295 milions d'euros. 

 

4. Butlletí del Pla de Recuperació (4-10 març 2023) (Plan de 

Recuperación, 13 de març) 

 

5. Morant: "El PERTE Aeroespacial és una aposta del Govern per un 
sector clau que genera oportunitats i ocupació" (Plan de 
Recuperación, 7 de març) 
La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha presidit aquest 

dilluns la tercera reunió de l'Aliança pel PERTE Aeroespacial, un òrgan 

interministerial que té l'objectiu de facilitar el diàleg, la participació i 

l'intercanvi d'idees entre el sector públic i privat per a generar 

sinergies i impulsar l'execució d'aquest projecte estratègic. 

 

6. Reyes Maroto presideix la constitució de l'Aliança del PERTE del 

vehicle elèctric i connectat (Plan de Recuperación, 6 de març) 

Per a la ministra Reyes Maroto, "l'Aliança neix per a donar suport als 

objectius del PERTE VEC, maximitzar les oportunitats de col·laboració 

públic-privada, la identificació de sinergies i el seguiment dels 

instruments. El sector de l'automoció està en plena revolució cap a 

l'electrificació de la cadena de valor i Espanya està preparada per a 

liderar la mobilitat del futur, que serà sostenible, connectada i 

segura. 

 

7. Butlletí del Pla de Recuperació (25 de febrer – 3 de març 2023) (Plan 

de Recuperación, 06 de març) 

 

  
 

 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-ha-autorizado-convocatorias-perte-vec-2069-millones-euros-mitad-fondos-previstos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-4-10-de-marzo-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-4-10-de-marzo-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-perte-aeroespacial-apuesta-gobierno-sector-clave-genera-oportunidades-empleo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-perte-aeroespacial-apuesta-gobierno-sector-clave-genera-oportunidades-empleo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/reyes-maroto-preside-constitucion-alianza-perte-vehiculo-electrico-y-conectado
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-25-de-febrero-3-de-marzo-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-25-de-febrero-3-de-marzo-2023


 

1. El Govern redissenya el PERTE VEC amb ajudes específiques a les 

bateries (Expansión, 17 de març) 

El Govern treballa en la fórmula legal per a poder implementar la 

flexibilització de les ajudes d'Estat que va avançar la setmana passada la 

Comissió Europea i que suposarà que el format actual de Projecte 

Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle 

Elèctric i Connectat (PERTE VEC) hagi de ser adaptat. 

 

2. Aclunaga promou una gran agrupació de pimes per a dotze projectes 

al PERTE Naval (Expansión, 16 de març) 

L'Associació Clúster del Naval Gallec (Aclunaga), al costat del Fòrum 

Marítim Basc, Asime (Associació d'Indústries Metal·lúrgiques de 

Galícia), Balearic Marini Clúster, Clúster Marca i la Societat per a l'Estudi 

dels Recursos Marítims (Soermar), promou l'agrupació del 

projecte Tecnaval 2025. En total, l'agrupació està integrada per 26 

empreses, de les quals 16 són pimes i ha presentat el PERTE de 

l'Ecosistema Naval una dotzena de projectes amb un pressupost de 20 

milions d'euros (13 milions en subvencions). 

 

3. Navantia i Pymar presenten al PERTE Naval projectes per 219 milions 

(Cinco Días, 13 de març) 

L'empresa pública Navantia i Pymar, societat que agrupa les principals 

drassanes privades espanyols, han presentat aquest dilluns un gran 

Projecte Tractor compost per 41 iniciatives primàries en les quals 

participen 95 empreses per a acollir-se als requisits del Perte Naval. 

Compta amb un pressupost conjunt superior als 219 milions d'euros i 

sol·licita una ajuda màxima superior als 100 milions. 

 

4. El Govern confia a poder treure la segona convocatòria del PERTE VEC al 

març (El periódico de la energía, 08 de març) 

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital, Nadia Calviño, ha lliscat que el Govern confia a 

poder llançar la segona convocatòria del PERTE del Vehicle Elèctric i 

Connectat (VEC) durant el mes de març. 

 

5. El Govern permet a la Secretaria de Fons Europeus realitzar nous 

expedients de despesa per a inversions (Europa Press, 7 de març) 

L'acord de Consell de Ministres de 17 de maig de 2022 va aprovar un 

expedient de modificació de límits de compromisos de despesa 

pluriennals, autoritzant per als exercicis 2023 i 2024 uns compromisos de 

despesa per imports de 3.757.139,12 euros i 1.632.928,67 euros, 

respectivament. 

 

6. El Consell Assessor d'Intel·ligència Artificial aborda els avanços en 

l'Estratègia Nacional de IA finançats amb el Pla de Recuperació (La 

Moncloa, 7 de març) 

https://www.expansion.com/empresas/motor/2023/03/17/641376f7e5fdea2d2b8b464f.html
https://www.expansion.com/empresas/industria/2023/03/16/6413867fe5fdeaf97a8b4638.html
https://cincodias.elpais.com/companias/2023-03-13/navantia-y-pymar-presentan-al-perte-naval-proyectos-por-219-millones.html
https://elperiodicodelaenergia.com/gobierno-confia-poder-sacar-proxima-convocatoria-perte-vec-marzo-2023/
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-permite-secretaria-fondos-europeos-realizar-nuevos-expedientes-gasto-inversiones-20230307173716.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/consejo-asesor-inteligencia-artificial-aborda-avances-estrategia-nacional-financiada-plan-recuperacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/consejo-asesor-inteligencia-artificial-aborda-avances-estrategia-nacional-financiada-plan-recuperacion


En la trobada, que ha comptat també amb la participació de la secretària 

d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, informat 

de l'avanç en el desenvolupament l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència 

Artificial (ENIA), que figura en l'Agenda Espanya Digital 2026, nucli de l'eix 

digital del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

7. El Govern presentarà dilluns que ve el Catàleg de Solucions de 
Digitalització del Regadiu del PERTE de l'Aigua (Europa Press, 07 de març) 
Comissió Europea ja té llista l'eina per a reduir parcialment els pagaments 
del fons de recuperació quan un país no compleixi amb part de les fites i 
reformes pactats. No obstant això, abans que aquesta rebaixa sigui 
definitiva, donarà sis mesos a l'Estat incomplidor perquè corregeixi la 
situació. Si en aquest període no l'ha fet, “la respectiva quantitat serà 
suspesa permanentment i deduïda del pressupost del pla”, explica 
l'Executiu europeu en la comunicació presentada ahir. 
 

8. El Govern remarca la seva "aposta clara" per la gigafactoría de 
Navalmoral de cara a la segona convocatòria del PERTE (Europa Press, 03 
de març) 
La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, 
ha remarcat l'"aposta clara" de l'Executiu central pel projecte de 
la gigafactoría de bateries de liti a Navalmoral de la Mata (Càceres) de 
cara a la segona convocatòria del PERTE del vehicle elèctric en la qual està 
"treballant". 

 

 
 

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

 

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-gobierno-presentara-proximo-lunes-catalogo-soluciones-digitalizacion-regadio-perte-agua-20230307113824.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-gobierno-remarca-apuesta-clara-gigafactoria-navalmoral-cara-segunda-convocatoria-perte-20230303113859.html

