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Accés als fons 

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

1) Turisme dedica 100 milions d’euros a la creació, innovació i enfortiment 
de l’oferta país (La Moncloa, 25 de novembre) 
La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha presentat 
l’'Estratègia de Creació, Innovació i Enfortiment d’Experiències Turisme 
Espanya', un nou programa turístic que comptarà en els pròxims tres anys 
amb un pressupost de 100 milions d’euros. 
  

2) El MITECO llança a audiència pública les bases reguladores d’ajudes a 
projectes d’hidrogen renovable (La Moncloa, 25 de novembre) 
La primera de les ordres, correspon a projectes pioners i singulars, que 
combinen integradament la producció, la distribució i l’ús del gas en una 
mateixa ubicació. La segona, incumbeix la cadena de valor innovadora i de 
coneixement, així com a instal·lacions d’assaig i noves línies de fabricació. 
  

3) El Govern llança el programa Kit Digital per invertir més de 3.000 milions 
d’euros en la digitalització de les pimes i autònoms (La Moncloa, 25 de 
novembre)  
Red.es serà l’encarregada de gestionar aquesta convocatòria, 
probablement una de les més rellevants de tota la història de l’entitat 
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pública i la primera gran mesura que surt endavant en matèria de 
digitalització dins del marc dels fons europeus. 

  
4) Manifestacions d’interès per a la identificació de propostes per l’impuls de la 

neurotecnologia basada en Intel·ligència Artificial a Espanya (MINECO, 23 de 
novembre) 
El Ministeri obre aquesta petició per recollir propostes per incrementar el 
desenvolupament de la neurotecnologia basada en Intel·ligència Artificial 
(AI) a Espanya. Es tracta d’identificar les necessitats que tenen les 
empreses i els investigadors per poder portar-ho a terme. 

  
5) Pedro Sánchez anuncia l’aprovació de 95 milions d’euros per a xarxes 5G i 

6G (La Moncloa, 19 de novembre) 
El cap de l’Executiu ha destacat que, pel desenvolupament de l’activitat 
d’emprenedors i emprenedores, amb l’ajuda dels fons europeus del Pla de 
Recuperació, el Govern destinarà 1.367 milions d’euros el 2022 a la millora 
de la connectivitat a Espanya. 

  
6) El Govern firma a Almeria els primers convenis per modernitzar regadius 

amb càrrec al Pla de Recuperació (MAPA, 17 de novembre) 
El MAPA ha iniciat a Almeria la firma dels primers convenis entre la SEIASA i 
comunitats de regants per emprendre obres de modernització de regadius 
incloses en el PRTR. Els acords subscrits sumen una inversió pública total 
de 51,7 milions d’euros. 

  
7) PERTE per a la Salut de Vanguarda (La Moncloa, 15 de novembre) 

L’objectiu és realitzar una transformació del sector salut estretament 
vinculat a la ciència, la innovació i la digitalització, que permetin afrontar 
els nous reptes sanitaris. Per aconseguir-ho, es preveu una inversió del 
sector públic i privat de 1.469 milions d’euros. 

  
8) Ampliació en 250 milions d’euros del programa DUS 5000 d’ajudes per a la 

transició ecològica en municipis de repte demogràfic (La Moncloa, 15 de 
novembre) 
La vicepresidenta i ministra per a la Tecnologia Ecològica i el repte 
Demogràfic, Teresa Ribera, ha anunciat aquesta ampliació d’ajudes per a 
projectes singulars d’energia neta en municipis de repte demogràfic, 
recollit en el PRTR, finançat pels fons Next Generation UE. 
  
  

  
 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU 

1) Els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022 aconsegueixen l’aprovació 
del Congrés amb una àmplia majoria (La Moncloa, 25 de novembre) 
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El projecte de Pressupostos Generals de l’Estat de 2022 ha obtingut 
l’aprovació del Congrés dels Diputats per àmplia majoria i a partir d’ara 
continuarà amb la seva tramitació en el Senat. 

2) El Govern amarra els primers 12.000 milions pendents de la reforma (El 
Economista, 24 de novembre) 
La reforma del sistema públic de pensions serà determinant perquè 
Espanya pugui accedir als fons europeus per a la reconstrucció Next 
Generation. El Govern amarra els primers 12.000 milions pendents de la 
reforma. Aquestes reformes obriran la porta als següents 16.000 € 
d’ajudes. 

  
3) El Govern vol complementar els Next Generation amb la PAC per a impulsar 

la innovació (Agencia EFE, 22 de novembre) 
El ministre d’Agricultura, Pesa i Alimentació ha apostat perquè els fons de 
la Política Agrícola Comú (PAC) i els Next Generation es complementin per 
impulsar la innovació del sector agroalimentari espanyol en un context 
centrat en superar la pandèmia de la covid-19. 
  

4) El Govern assegura haver autoritzat ja el 66% dels fons europeus d’aquest 
any (Cinco Días, 16 de novembre) 
La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va demanar ahir 
paciència als empresaris per a que els diners provinents dels fons europeus 
comencin a notar-se “en l’economia real”. “Hem autoritzat ja el 66% dels 
diners que ens corresponen aquest any i compromès el 50%, en empreses 
com administracions”. 
  

5) Bankinter obre el camí i avança financiació per a projectes del Pla de 
Recuperació (El Independiente, 16 de novembre) 
L’entitat ha firmat acords amb empreses i associacions empresarials per 
avançar la financiació de projectes vinculats a la rehabilitació d’habitatges 
o les instal·lacions fotovoltaiques. 

  
6) Espanya es converteix en el primer país de la Unió Europea en sol·licitar el 

primer desemborsament del Pla de Recuperació (Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, 12 de novembre) 
La Secretaria General de Fons Europeus, com a Autoritat Responsable, ha 
remès la sol·licitud del primer desemborsament que ascendeix a 10.000 
milions d’euros, que sumen als 9.036 milions rebuts a l’estiu. 

7) Raquel Sánchez anuncia que el Govern mobilitzarà 10.000 milions d’euros 
per a Habitatges fins 2025 (La Moncloa, 11 de novembre)  
La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha anunciat que el 
Govern mobilitzarà per a Habitatge 10.000 M€ fins 2025, gràcies al PRTR, al 
nou Pla Estatal d’Habitatge, al bo jove, al Pla de Lloguer assequible i al 
conjunt de mesures que es venen adaptant en aquesta matèria. 
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