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Accés als fons 

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

1) Llum verda de Brussel·les al PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat (La 
Moncloa, 9 de desembre) 
La Comissió Europea ha donat llum verda al Projecte Estratègic per a la 
Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat 
(PERTE_VEC) per un valor de 3.000 milions d’euros. 

 
2) El Govern destina 720 milions d’euros a consolidar la recuperació i 

modernització del sector turístic (La Moncloa, 7 de desembre) 
La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha presentat en la 
roda de premsa posterior al Consell de Ministres un nou paquet d’ajudes, 
per valor de 720 milions d’euros, destinades a projectes d’empreses 
turístiques i rehabilitació de destins turístics. 
 

3) Cultura y Esport concedeix 2,9 milions d’euros en ajudes a 116 projectes 
per la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives (La 
Moncloa, 7 de desembre)  
La Direcció General d’Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual i 
Cooperació publica la resolució de la convocatòria 2021, en la qual han 
resultat beneficiaris 116 projectes de les 693 sol·licituds rebudes. 
 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/20211209-luz-verde-bruselas-perte.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/20211209-luz-verde-bruselas-perte.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/071221-consejo_ministros.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2021/071221-ayudas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2021/071221-ayudas.aspx


4) El Govern aprova el PERTE de Salut de Vanguardia, que preveu mobilitzar 
1.469 milions d’euros (La Moncloa, 30 de novembre) 
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Projecte Estratègic per 
la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per la Salut de 
Vanguardia, un instrument de col·laboració públic-privat centrat en la 
transformació del sector sanitari a través de la ciència i la innovació. 

 

5) Pimes i autònoms tindran un bo per finançar la seva digitalització (La 
Moncloa, 26 de novembre) 

La vicepresidenta Primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, va 
presentar ahir un programa per promoure la digitalització de les petites i 
mitjanes empreses i dels autònoms. El programa té inversió prevista de 
3.000 milions d’euros fins 2023. 

  
 

  

Notícies rellevants 

Informació rellevant sobre els fons NGEU * 

1) Brussel·les aprova 10.000 milions del fons de recuperació per Espanya 
(Expansión, 4 de desembre) 
La Comissió Europea aprova el desemborsament després de comprovar 
que el Govern ha complert les 52 fites i objectius als quals s’havia 
compromès pel primer pagament. 

 

2) La Comissió Europea valora positivament el compliment de les 52 primeres 
fites del Pla de Recuperació i inicia el procés per efectuar el primer 
desemborsament (La Moncloa, 3 de desembre) 
Espanya és el primer país comunitari en obtenir aquesta avaluació 
favorable de les autoritats comunitàries, que permetrà l’arribada de 10.000 
milions del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). 

 

3) Espanya accelera la transformació digital i es col·loca en el podi europeu de 
la  connectivitat (La Moncloa, 2 de desembre) 

Pel desplegament de l’Agenda Espanya Digital 2025 s’invertiran 8.800 
milions d’euros durant 2021-2022, nou vegades més que el pressupostat 
per 2019-2020, a través dels fons europeus del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, que permetrà fer un salt tecnològic. 

 

4) Economia eleva fins el 60% els fons europeus ja compromesos (La 
Vanguardia, 1 de desembre) 

Les darreres dades que maneja el ministeri d’Economia són que, dels 
24.198 milions del pla de recuperació per aquest any, hi ha 17.700 milions 
autoritzats (un 73%), dels quals 14.422 milions estan compromesos, és a 
dir adjudicats. Suposen el 60% del total.  

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-salud-de-vanguardia-que-preve-movilizar-1469-millones
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2021/251121-calvino.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2021/251121-calvino.aspx
https://www.expansion.com/economia/2021/12/03/61aa4e96468aeb0e0a8b4589.html
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2021/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/03-12-21-NP-VALORACION-PRELIMINAR-COMISION-EUROPEA-PRIMER-DESEMBOLSO.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2021/021221-digitalday.aspx
https://www.lavanguardia.com/economia/20211201/7900709/fondos-europeos-crisis-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20211201/7900709/fondos-europeos-crisis-coronavirus.html


5) "Els Fons Europeus de Recuperació seran un revulsiu brutal per l’economia 
espanyola” (DealerWorld, 30 de novembre) 

Entrevista amb Pauli Amat, Vicepresident de Tech Data Espanya. 

 

6) El Govern posa en marxa nous comptes en xarxes socials amb informació 
sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència La Moncloa, 30 de 
novembre) 

El Govern d’Espanya ha posat en marxa quatre nous perfils en xarxes 
socials amb l’objectiu d’acostar als ciutadans, autònoms, pimes, empreses i 
organitzacions interessades la informació necessària per accedir als fons 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

7) Llum verda al pla per accelerar el desenvolupament de les empreses 
(Expansión, 30 de novembre) 

El Consell de Ministres aprova avui el projecte de llei Crea i Creix, amb el 
qual pretén accelerar el desenvolupament de les companyies nacionals. La 
norma, que inclou una bateria de mesures per afavorir la creació i el 
creixement de les empreses espanyoles, és un requisit de Brussel·les per 
accedir als fons europeus. 

 

8) El Govern digitalitzarà el repartiment de fons UE davant la por d’una 
frenada de l’economia (El Confidencial, 30 de novembre) 

La raó d’incrementar les reunions del Consell de Ministres a dues per 
setmana es deu tant a la situació sociosanitària, com una incidència 
acumulada en ascens fins a fregar aquest dilluns els 200 casos per cada 
100.000 habitants, com a la necessitat d’agilitzar la distribució dels fons 
europeus. 

  
 

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

 
 

https://www.dealerworld.es/contenidos-digitales/los-fondos-europeos-de-recuperacion-van-a-ser-un-revulsivo-brutal-para-la-economia-espanola
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-pone-en-marcha-nuevas-cuentas-en-redes-sociales-con-informacion-sobre-el-plan
https://www.expansion.com/economia/2021/11/30/61a56a88e5fdea7a618b464d.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-30/gobierno-teme-freno-recuperacion-variante-omicron_3332925/

