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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 primera convocatòria del PERTE Naval “Impulsant tecnologies 

d'aplicació en el sector naval” (Dotació pressupostària: 30 M€) 

 
 

2. Publicada la convocatòria corresponent a les ajudes establertes per al 

suport a Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) (Dotació 

pressupostària: 49,6 M€) 

 
 

3. Publicada la convocatòria de “Projectes Europa Excel·lència” (Dotació 

pressupostària: 2,5 M€) 

 
 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-convocatoria-del-perte-naval
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635527
https://boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10126.pdf


4. Publicada la convocatòria 2022 de la línia d'ajudes per al suport de 

l'activitat comercial en zones rurals, en el marc del PRTR (Dotació 

pressupostària: 15 M€) 

 
 

5. Publicada la convocatòria 2022 de la línia d'ajudes per a l'enfortiment de 

l'activitat comercial en zones turístiques, en el marc del PRTR (Dotació 

pressupostària: 29,4 M€) 

 
 

6. Publicada la convocatòria 2022 de la línia d'ajudes per al suport a mercats, 

zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de 

comercialització, en el marc del pla MRR (Dotació pressupostària: 60,5 M€) 

 
 

7. Actualització del mapa d'ajudes de competitivitat i sostenibilitat en 

agricultura i ramaderia 

 
 Ajudes agricultura i ramaderia 

 Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 
Pressupost 
(M€, 2022-

2023) 

Estat de la 
convocatòria 

 Estiércoles Invernaderos 
Energías 

renovables 
Tecnologías 

4.0   

Andalusia Link Link Link Link 40,62 Tancament 

Aragó Link Link 5,51 
Oberta 

(ampliació 
fins a 29/07) 

Astúries N/A N/A N/A N/A N/A Pendant 

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

Canàries Link 2,74 Tancament 

Cantàbria Link 1,1 
Oberta 

(ampliació 
fins a 30/07) 

Castella – La 
Manxa 

Link 7,6 Oberta 

Castella – 
Lleó 

Link Link Link Link 9,32 Tancament 

Catalunya Link Link Link Link 6,4 Tancament 

Extremadura Link Link Link Link 4,53 Tancament 

Galícia Link 7,41 Tancament 

Madrid Link Link Link Link 0,60 Tancament 

Múrcia Link Link Link Link 5,36 Tancament 

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/623967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623894
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637001
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636992
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636986


Navarra Link Link Link Link 2,17 Tancament 

País Basc Link Link Link Link 1,16 Tancament 

La Rioja Link Link Link Link 0,69 Tancament 

València Link Link Link Link 2,90 Tancament 

 

 

8. Actualització del mapa d'ajudes de rehabilitació d'habitatges (programes 
per a particulars)  
 

 
Ajudes rehabilitació d'habitatge   

 Programa 3 Programa 4 Programa 5 
Pressupost 

(M€) 
Estat de la 

convocatòria 

 Nivell d'edifici 
Eficiència 

energètica 
Llibre de l'edifici 

  

Andalusia N/A N/A N/A N/A Pte 

Aragó Link 17,46 
Pròximament 

(25/07) 

Astúries N/A N/A N/A N/A Pte 

Illes Balears N/A N/A N/A N/A Pte 

Canàries N/A N/A N/A N/A Pte 

Cantàbria Link 8,22 Oberta 

Castella – La 
Manxa 

Link Link Link 26,16 Oberta 

Castella – Lleó Link Link N/A 18,79 Oberta 

Catalunya Link 56,48 Oberta 

Extremadura Link 11,18 Oberta 

Galícia Link Link Link 27,11 Oberta 

Madrid Link Link Link 58,00 Oberta 

Melilla Link 1,05 

Pròximament 
(pendent 

publicació de 
l'extracte) 

Múrcia Link Link 12,89 Oberta 

Navarra Link Link Link 11,25 Oberta 

País Basc Link 39,10 Oberta 

La Rioja Link Link Link 4,52 Oberta 

València Link N/A 20,88 Oberta 

 
 

9. Actualització del mapa d'ajudes de flotes de transport de viatgers i 
mercaderies en empreses privades  
 

 
Ajudes de flotes de transport  

CCAA 
Dotació 

pressupostària 

Termini de presentació 

Inici Fi 

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/624363
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/629806
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623811
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615728
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625599
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635673
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://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626148
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/683782.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=LbiT3jU1nb%2BE19sSrnlpqxaYWlc%3D&Expires=1651603952
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626177
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630069
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630071
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630072
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636963
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633115
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630754
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/2
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202988a.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597322
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597320
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597323
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604666


Andalusia 28,2 26/05/2022 

30/04/2024 
excepte 

l'Activitat 4, 
que finalitza 

el 
31/12/2023 

Aragó 6,1 21/04/2022 

Astúries 3,3 25/05/2022 

Illes Balears 3,6 17/03/2022 

Canàries Pte Pte 

Cantàbria 2,5 01/06/2022 

Castella – La 
Manxa 

12,4 16/03/2022 

Castella – Lleó 12,4 21/05/2022 

Catalunya 21,7 15/03/2022 

Ceuta Pte Pte 

Com. Valenciana 18,7 02/05/2022 

Extremadura 4,7 22/06/2022 

Galícia 12,4 02/04/2022 

Madrid 16,7 26/04/2022 

Melilla 0,7 12/03/2022 

Múrcia 9,2 06/04/2022 

Navarra 2,9 17/06/2022 

País Basc 6,4 15/03/2022 

La Rioja 1,5 17/03/2022 

 
 
Anuncis del Govern rellevants: 

         
1. El Govern actualitza l'Agenda Espanya Digital per a l'horitzó 2026 i accelera 

el desplegament de les seves inversions (Plan de Recuperación, 5 de juliol) 

El Govern ha actualitzat l'Agenda Espanya Digital, la iniciativa llançada al 

juliol de 2020 per a impulsar el procés de transformació digital del país, amb 

la finalitat de fer balanç del camí recorregut, adaptar-la a l'horitzó 2026, 

millorar el seu alineament amb el Pla de Recuperació i impulsar projectes 

estratègics de gran impacte a través de la col·laboració públic-privada i la 

cogobernança amb les comunitats autònomes. 

 

2. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (25 juny-01 juliol 2022) (Plan de 

Recuperación, 4 de juliol) 

 

3. Raquel Sánchez anuncia la 2a convocatòria d'ajudes de 500 milions d'euros 

per a descarbonitzar i digitalitzar la mobilitat (Plan de Recuperación, 1 de 

juliol) 

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha 

anunciat a Barcelona que Mitma llançarà la segona convocatòria de les 

ajudes incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a 

Zones de Baixes Emissions (ZBE) i Transformació del Transport per a 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-actualiza-la-agenda-espana-digital-para-el-horizonte-2026-y-acelera-el-despliegue-de-sus-inversiones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-25-junio-01-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-25-junio-01-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-la-2a-convocatoria-de-ayudas-de-500-millones-de-euros-para-descarbonizar


municipis, en les pròximes setmanes, que suposaran 500 milions d'euros més 

per a completar el total de 1.500 milions per a convertir les ciutats en espais 

més sans, segurs i amables amb polítiques de mobilitat. 

 

4. Ciència i Innovació destina 32 milions d'euros al Pla Complementari 
d'Agroalimentació (Plan de Recuperación, 1 de juliol) 
Aquest Pla s'emmarca en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica (PERTE) Agroalimentari, impulsat pel Govern i que 
comptarà amb una inversió de 1.800 milions d'euros per a donar suport al 
creixement econòmic sostenible del sector, la seva digitalització i la cohesió 
territorial. 
 

5. La Comissió Europea confirma l'augment en 7.700 milions d'euros dels fons 

del Mecanisme de Recuperació i Resiliència destinats a Espanya (Plan de 

Recuperación, 30 de juny) 

La Comissió Europea ha confirmat avui l'increment de les quantitats que es 

destinaran a Espanya corresponents a la Contribució Financera Màxima, 

prevista en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Això es 

produeix a conseqüència de l'actualització contemplada en el Reglament del 

citat Mecanisme, calculada sobre la base de les dades definitives de 

creixement registrat als països europeus en els últims dos anys, des de l'inici 

de la pandèmia. D'aquesta manera, a Espanya li correspondran 7.706 milions 

més dels inicialment previstos, de manera que el nostre país passarà de 

rebre 69.528 milions d'euros a 77.234 milions com a quantitat definitiva. 

 

6. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (18-24 juny 2022) (Plan de 

Recuperación, 27 de juny) 

 
 

 

  

Noticies destacables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU 

1. Raquel Sánchez informa les Comunitats Autònomes de les ajudes sobre 

transport públic i del repartiment de 110 milions d'euros per a 

digitalització (Plan de Recuperación, 6 de juliol) 

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 

s'ha reunit amb les comunitats i les ciutats autònomes per a explicar-los 

les ajudes directes que es concediran a les regions que es comprometin a 

reduir un 30% el preu del transport públic col·lectiu de la seva 

competència i informar-los sobre la transferència de 110 milions d'euros 

dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per a 

la digitalització de petites i mitjanes empreses de transport. 

 

2. El Govern nomena a Miguel Belló Mora com Comissionat per al PERTE 

Aeroespacial (Plan de Recuperación, 5 de juliol) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-32-millones-de-euros-al-plan-complementario-de-agroalimentacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-confirma-el-aumento-en-7700-millones-de-euros-de-los-fondos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-confirma-el-aumento-en-7700-millones-de-euros-de-los-fondos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-18-24-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-18-24-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-informa-a-las-comunidades-autonomas-de-las-ayudas-sobre-transporte-publico
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-nombra-a-miguel-bello-mora-como-comisionado-para-el-perte-aeroespacial


El Consell de Ministres ha aprovat avui el nomenament de Miguel Belló 

Mora com Comissionat per al Projecte Estratègic per a la Recuperació i 

Transformació Econòmica (PERTE) Aeroespacial, un instrument de 

col·laboració públic-privada que preveu mobilitzar 4.533 milions d'euros 

per a impulsar aquest sector a través de la I+D+I. 

 

3. César Franco: “El Perte de xips no ha de ser flor d'un dia, és clau generar 

ecosistema” (Cinco Días, 5 de juliol) 

Entrevista a César Franco, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de 

Madrid. 

 

4. Fins a 118 empreses sol·liciten a Mitma 603,6 milions d'euros dels fons 

europeus per a digitalitzar i descarbonitzar el transport de mercaderies 

(Plan de Recuperación, 4 de juliol) 

En concret, les companyies han demanat 603,6 milions d'euros dels fons 

europeus per a cofinançar 213 projectes de, per exemple, intermodalitat 

ferrocarril-carretera, renovació o adequació del material ferroviari, 

instal·lació de ERTMS a bord, construcció i millora d'aparcaments segurs, 

digitalització dels serveis de transport o desplegament de combustibles 

alternatius, entre altres. 

 

5. Raquel Sánchez defensa que les polítiques d'habitatge pretenen evitar 

l'especulació i una altra bombolla (Europa Press, 4 de juliol) 

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha 

defensat aquest dilluns en la Jornada Immobiliària organitzada per Europa 

Press i Deloitte que les polítiques d'habitatge impulsades pel Govern estan 

enfocades a garantir l'habitatge com a pilar social per a evitar 

l'especulació immobiliària i la possibilitat de formació d'una nova 

bombolla. 

 

6. Les pimes acceleren la transformació tecnològica amb fons europeus (La 

Vanguardia, 3 de juliol) 

El debat, que va tenir lloc el dimarts passat en l'espai Vodafone Lab de 

Madrid, es va centrar en analitzar els reptes i les oportunitats de la 

digitalització de les pimes, i va comptar a més amb la participació del 

secretari general de la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana 

empresa (Cepyme), Luis Aribayos; el director de Proposta de Valor de 

CaixaBank Negocis, Sergio Sala, i el soci de Deloitte Digital, Antonio 

Ibáñez. 

 

7. Una gran oportunitat per al sector de l'habitatge a Espanya (Cinco Días, 3 

de juliol) 

Article d'opinió de Robert Benedé Angusto, Gerent de Anfapa, l'Associació 

de Fabricants de Morters i Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior 

(SATE). 

 

8. «Cal conscienciar al ciutadà de la importància de rehabilitar» (El Mundo, 

29 de juny) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/05/companias/1656978644_028099.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/hasta-118-empresas-solicitan-a-mitma-603-coma-6-millones-de-euros-de-los-fondos-europeos
https://www.europapress.es/economia/noticia-raquel-sanchez-defiende-politicas-vivienda-pretenden-evitar-especulacion-otra-burbuja-20220704103328.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20220704/8383905/pymes-aceleran-transformacion-tecnologica-fondos-europeos-brl.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20220704/8383905/pymes-aceleran-transformacion-tecnologica-fondos-europeos-brl.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/01/opinion/1656686572_821072.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/06/29/62bb377821efa0fc338b4570.html


Intervenció d'Alejandro López Navarrete, Sènior Manager de Capital 

Projects a Deloitte en el debat organitzat per EL MUNDO i patrocinat per 

Ferrovial on s'aborda les oportunitats i reptes dels fons Next Generation 

EU per a modernitzar el parc urbà espanyol. 

 

9. Barcelona donarà ajudes rècord a la rehabilitació energètica (La 

Vanguardia, 29 de juny) 

La pròxima convocatòria de subvencions per a aquesta mena de 

rehabilitació es dotarà amb 71 milions d'euros. Aquesta quantitat rècord 

és possible gràcies als fons europeus Next Generation, que aportaran uns 

41 milions. La resta, prop de 30 milions, els posarà l'Ajuntament. Ahir es 

va obrir el període per a presentar les sol·licituds, que finalitzarà el 30 de 

juny del 2023. La previsió és que amb les pròximes anualitats s'actuï sobre 

un total de 15.000 llars de la capital catalana. 

 

10. La directora general de Desenvolupament Rural destaca que el PERTE 

Agroalimentari reforçarà el procés de transformació digital i tecnològica 

del sector (Plan de Recuperación, 28 de juny) 

La directora general de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació 

Agroalimentària, Isabel Bombal, ha destacat que el Projecte Estratègic per 

a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) Agroalimentari 

contribuirà a reforçar el procés de transformació digital i tecnològica 

d'aquest sector i, en particular, de la seva indústria. 

 

11. Brussel·les avala un altre pagament d'ajudes a Espanya, però tem un 

"forat fiscal" per les pensions (Expansión, 28 de juny) 

La Comissió Europea va recolzar ahir concedir a Espanya un segon 

desemborsament, de 12.000 milions d'euros, del paquet d'ajudes del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la vista dels objectius complerts 

pel país, en forma d'inversions i reformes, durant el primer semestre de 

2021. Pesi al vistiplau general als 40 compromisos aconseguits, que 

considera " complerts satisfactòriament" íntegrament, Brussel·les 

adverteix que la reforma de pensions impulsada pel Govern corre el risc 

de generar un " significatiu forat fiscal" si no es prenen mesures 

addicionals. Malgrat aquesta objecció, la Comissió Europea ha concedit 

una valoració positiva a la nova petició de fons comunitaris presentada el 

29 d'abril per Espanya, que va ser el primer país a presentar la sol·licitud. 

 

12. Raquel Sánchez activa la transferència de 1.389 milions d'euros a les 

comunitats autònomes per a rehabilitació residencial (Plan de 

Recuperación, 28 de juny) 

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha 

anunciat que el Govern activa el procés per a transferir 1.389 milions 

d'euros del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència a les 

comunitats i ciutats autònomes per a rehabilitació residencial. 

 

13. Notícia La Comissió Europea valora positivament el compliment de les 

40 fites i objectius vinculats al segon desemborsament i inicia el procés 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220629/8373093/barcelona-dara-ayudas-record-rehabilitacion-energetica.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220629/8373093/barcelona-dara-ayudas-record-rehabilitacion-energetica.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-directora-general-de-desarrollo-rural-destaca-que-el-perte-agroalimentario-reforzara-el-proceso
https://www.expansion.com/economia/2022/06/28/62ba0375e5fdeac8548b458e.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-activa-la-transferencia-de-1389-millones-de-euros-las-comunidades-autonomas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-activa-la-transferencia-de-1389-millones-de-euros-las-comunidades-autonomas


per al pagament de 12.000 milions d'euros (Plan de Recuperación, 27 de 

juny) 

La Comissió Europea ha realitzat una valoració preliminar positiva sobre la 

sol·licitud del segon desemborsament del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR), per un total de 12.000 milions d'euros, 

que el Govern espanyol va realitzar formalment el passat 29 d'abril a 

través de la Secretaria General de Fons Europeus, dependent del Ministeri 

d'Hisenda i Funció Pública. 
 

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