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Newsletter de novetats rellevants 

Accés als fons 

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

3. El MITECO aprova el Programa MOVES Flotes, amb una primera 
convocatòria de 50 milions (La Moncloa, 22 de desembre) 
El MITECO ha aprovat l’Ordre per la qual es regulen les bases del 
Programa d’ajudes a projectes d’electrificació de flotes de vehicles 
lleugers, MOVES Flotes. Compta amb una quantia inicial de 50 milions 
d’euros en la seva primera convocatòria, per incentivar l’electrificació 
d’aquestes flotes en el territori nacional.  

4. Indústria posa en marxa el programa “Activa Startups” que ofereix a les 
pimes ajudes de 40.000 euros per millorar la seva innovació (La Moncloa, 
22 de desembre)
El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat al BOE l’ordre de 
bases que regulen la concessió d’ajudes del programa “Activa Startups” per 
import de fins a 40.000 euros dirigides a impulsar la innovació en pimes.

El Govern acorda amb les comunitats autònomes invertir 615 milions 
d’euros en més d’un centenar de destins turístics (La Moncloa, 21 de 
desembre)
El Govern ha acordat amb la unanimitat de les comunitats autònomes els 
projectes i destins turístics concrets en els quals s’invertiran 615 milions 



d’euros dels fons de recuperació Next Generation EU dedicats al programa 
de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins. 

3. El Govern aprova 46 milions d’euros per reforçar la competitivitat turística 
dels territoris extrapeninsulars (La Moncloa, 21 de desembre)
El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta de la ministra 
d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, invertir 46 milions d’euros 
procedents dels fons Next Generation EU en la millora de la competitivitat 
turística dels territoris extrapeninsulars (Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i 
Melilla). 

4. El Govern aprova una línia d’ajudes per a la implementació de renovables 
tèrmiques en diferents sectors de l’economia (La Moncloa, 21 de 
desembre)
Aquesta línia d’ajudes compta amb un pressupost inicial de 150 milions 
d’euros del IDAE, que podrà ampliar-se en funció de la demanda i del 
desenvolupament dels projectes. El destí dels fons seran comunitats i 
ciutats autònomes, que a la vegada, hauran d’efectuar les corresponents 
convocatòries per la concessió d’ajudes. 

5. El Govern destina 525 milions a digitalitzar les xarxes de distribució i 
impulsar la recàrrega de vehicles elèctrics en la via pública (La Moncloa, 21 
de desembre
Esta dotat amb 525 milions d’euros del PRTR, que rebran les empreses 
distribuïdores d’una forma proporcional a la seva representativitat fins 
2023. Els potencials beneficiaris hauran d’implementar eines digitals de 
millora d’atenció al consumidor, incloent seus electròniques per gestionar 
expedients relatius a l’accés i la connexió d’instal·lacions d’autoconsum i 
punts de recàrrega. 

6. PERTE d’energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge 
(La Moncloa, 14 de desembre)
El PRTR estableix que quasi un 40% de les inversions es destinaran a la 
transició ecològica. Amb aquest PERTE es vol apuntalar les àrees en les que 
Espanya està ben posicionada, com les energies renovables, l’electrònica 
de potència, l’emmagatzematge o l’hidrogen renovable, i reforçar aquelles 
amb menor presència. 

7. Informe d’execució del Pla de Recuperació (L Moncloa, desembre)
Anàlisis de l’avenç del pla de Recuperació durant 2021 i perspectives per 
2022. També s’ofereix informació sobre la governança i procés d’execució, 
així com de les inversions i gestió pressupostària.  



Notícies rellevants

Informació rellevant sobre els fons NGEU  

2. La UE aprova el pagament a Espanya de 10.000 milions per la recuperació 
(Expansión, 22 de desembre) 
El Comitè Econòmic i Financer, que reuneix als Vint-i-set, va destacar que 
les 52 fites i objectius del primer paquet de mesures pactades entre la 
Comissió Europea i el Govern espanyol “han estat complerts 
satisfactòriament”.  

3. L’Executiu donarà fins a 900 milions en ajudes a la planta de bateries 
(El País, 18 de desembre)
La fàbrica de bateries que pretén impulsar el Grup Volkswagen a Espanya 
serà la principal inversió que contempli el PERTE del vehicle elèctric i la que 
més ajudes considera el Govern que rebrà durant la seva execució: podria 
aproximar-se als 900 milions d’euros, segons fonts del Govern. 

4. El Govern gira i modifica el Pla de Recuperació per amarrar els 70.000 
milions d’euros en préstecs de la UE (El Mundo, 16 de desembre)
La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, confirma la modificació 
mitjançant “una addenda” al anomenat PRTR que introduirà el 2022. 
Canvia així el que ella mateixa va defensar inicialment de sol·licitar 
únicament les transferències a fons perdut i plantejar-se els préstecs, 
únicament si fos necessari.

5. Ribera llança el pla estratègic de l’hidrogen amb 6.900 milions 
(El País, 15 de desembre) 
El Consell de Ministres va aprovar ahir un Projecte Estratègic pel PERTE pel 
desenvolupament de l’hidrogen verd, les tecnologies vinculades a les 
energies renovables i l’emmagatzematge. Seran, en total, 16.300 milions 
d’euros els que mobilitzarà; 6.900 milions de diner públic aprovat pel 
Govern i 9.500 milions d’inversió de les empreses privades. 

6. Andalusia, Catalunya i Madrid acaparen el 42% de fons europeus 
transferits (Expansión, 15 de desembre)
Espanya és el país que més avançat va en el desplegament del Pla de 
Recuperació, va reivindicar ahir la vicepresidenta primera del Govern, 
Nadia Calviño, que va comparèixer després del Consell de Ministres per fer 
balanç de la marxa del paquet d’inversions i reformes sufragat amb les 
ajudes europees. 

7. Espanya accelera amb fons de la UE després de superar les traves inicials
(El País, 13 de desembre)
Les autoritats comunitàries han avalat el primer desemborsament dels fons 
europeus per import de 10.000 milions, després de donar per bo el 
compliment de les primeres 52 fites o compromisos inclosos en el PRTR. En 
segon lloc, Brussel·les va donar el passat dijous llum verda al PERTE de 
l’automòbil, que inclou inversions per 3.000 milions.  



8. ¿Com accedir als fons europeus? (Catalunya Econòmica, desembre)
Article d’opinió de Carlos Bofill, soci de Deloitte Legal y membre del 
Deloitte European Center for Recovery & Resilience.
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