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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 per a la concessió d'ajudes per a infraestructures de 

l'ecosistema digital audiovisual (Dotació pressupostària: 24,8 M€) 

 
 

2. Publicada la convocatòria per a la concessió d'ajudes en el marc de l'Acció 

Estratègica en Salut del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 

(Dotació pressupostària: 15 M€) 

 
 

3. Publicada la convocatòria per a l'any 2022 de concessió de subvencions a 

Projectes de Inv. de Medicina Personalitzada de Precisió de la AES 2021-2023, 

amb càrrec als fons europeus PRTR (Dotació pressupostària: 81,5 M€) 

 
 

  

https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640058
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/subvenciones-para-infraestructuras-y-equipamiento-cientifico-tecnico-de-la-aes-2021-2023
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638458


4. 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 

 Fems Hivernacles 
Energies 

renovables 
Tecnologies 

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 

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 

 

 

5. 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 

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/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


Aragó Link 17,46 Oberta 

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 Oberta 

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 

 
 

6. 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 

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 

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


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 MITECO obre a audiència pública una línia amb 200 milions per a projectes pilot 

i plataformes d'assaig de renovables marines (Plan de Recuperación, 19 de juliol) 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha tret a 

informació pública quatre programes d'ajudes a la inversió en projectes pilot i 

plataformes d'assaig i infraestructures portuàries per a les renovables marines, 

disponibles aquí. Dotats inicialment amb 200 milions d'euros procedents del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), fomentaran nous projectes, 

tecnologies o instal·lacions d'infraestructures renovables marines que contribuiran 

al desenvolupament d'aquestes tecnologies a Espanya. 

 

2. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (9-15 juliol 2022) (Plan de Recuperación, 

18 de juliol) 

 

3. El projecte RETECH destinarà 530 milions d'euros per a posar en marxa projectes 

emblemàtics de transformació digital proposats per les Comunitats Autònomes 

(Plan de Recuperación, 14 de juliol) 

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital, Nadia Calviño, ha presidit aquest dijous la Conferència 

Sectorial per a la Transformació Digital, a la qual han assistit els secretaris d'Estat de 

Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme artigues, i de Telecomunicacions i 

Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez, i en la qual han participat de manera 

telemàtica representants de totes les comunitats autònomes, les ciutats autònomes 

de Ceuta i Melilla i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). 

 

4. El Ministeri de Ciència i Innovació destina 96 M€ per a projectes de medicina 
personalitzada i infraestructures científiques del Sistema Nacional de Salut (Plan 
de Recuperación, 14 de juliol) 
El Ministeri de Ciència i Innovació destinarà, a través de l'Institut de Salut Carles III 
(ISCIII), més de 96 milions d'euros per a projectes de recerca de medicina 
personalitzada de precisió i infraestructures científiques singulars del Sistema 
Nacional de Salut (SNS). 
 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-publica-una-linea-con-200-millones-para-proyectos-piloto-y-plataformas-de-ensayo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-09-15-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-proyecto-retech-destinara-530-millones-de-euros-para-poner-en-marcha-proyectos-emblematicos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-96-meu-para-proyectos-de-medicina-personalizada-e-infraestructuras-cientificas-del-sns
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-96-meu-para-proyectos-de-medicina-personalizada-e-infraestructuras-cientificas-del-sns


5. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (2-8 juliol 2022) (Plan de Recuperación, 

11 de juliol) 

 

6. El Govern aprova les condicions de la nova línia d'avals ICO de 1.100 milions per a 

impulsar la rehabilitació d'edificis residencials (Plan de Recuperación, 11 de juliol) 

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), les condicions de la línia d'avals per a la 

cobertura parcial, per part de l'Estat, del finançament de les obres de rehabilitació 

d'edificis d'habitatge que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 

 
 

 

  

Noticies destacables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU 

1. La construcció demana mesures específiques per a la seva digitalització 

(El Economista, 21 de juliol) 

Les empreses del sector de la construcció van denunciar durant 

l'Observatori La digitalització en el sector d'infraestructures, un repte en 

marxa, organitzat per eleconomista.es i Acciona, que, malgrat ser un dels 

principals motors del país, el Govern no està considerant-lo prioritari a 

l'hora d'invertir els fons Next Generation i per això, “no estan arribant”. 

 

2. El Govern signa un protocol de col·laboració amb Envision per a impulsar 

quatre projectes amb una inversió prevista de 3.800 milions d'euros 

(Plan de Recuperación, 19 de juliol) 

Els ministeris d'Indústria, Comerç i Turisme i per a la Transició Ecològica i 

el Repte Demogràfic han signat un protocol de col·laboració amb Envision 

per a impulsar quatre projectes en els camps de la fabricació de bateries, 

la generació d'energia renovable, l'emmagatzematge d'energia, les 

tecnologies digitals i l'hidrogen renovable. En el marc d'aquesta 

col·laboració està prevista una inversió estimada de 3.800 milions d'euros. 

 

3. Calviño demana propostes a les CCAA per a ampliar el Pla de 

Recuperació (Economía Digital, 19 de juliol) 

Per a articular l'ús dels nous fons i realitzar la petició dels crèdits, el 

Govern prepara una addenda al Pla de Recuperació que inclogui nous 

projectes d'inversió i reformes. Després de recaptar propostes de la resta 

de Ministeris, la vicepresidenta primera i titular d'Assumptes Econòmics, 

Nadia Calviño, va anunciar ahir que ara sol·licitarà aportacions a les 

comunitats autònomes. 

 

4. Les ajudes de 3.400 M€ per a rehabilitar edificis estan en perill per la 

complexitat administrativa (Economía Digital, 19 de juliol) 

El mannà dels fons europeus ha obert l'aixeta de les ajudes públiques per 

a empreses i ciutadans. El problema és que, segons apunten des de 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-02-08-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-las-condiciones-de-la-nueva-linea-de-avales-ico-de-1100-millones-para-impulsar
https://www.eleconomista.es/infraestructuras-servicios/noticias/11876000/07/22/La-construccion-pide-medidas-especificas-para-la-digitalizacion-del-sector.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-publica-una-linea-con-200-millones-para-proyectos-piloto-y-plataformas-de-ensayo
https://www.expansion.com/economia/2022/07/19/62d5ac97468aeb437b8b463b.html
https://www.economiadigital.es/economia/rehabilitar-edificios-peligro.html


diversos sectors, aquests diners pot tenir problemes en el seu aterratge. 

Un cas concret té a veure amb el ‘Programa d'ajudes per a la rehabilitació 

integral d'edificis residencials i habitatges’ que, a causa de la seva gestió, 

pot haver-hi gran part d'aquestes ajudes que no arribin al seu destí final. 

 

5. La Conferència Sectorial per a la Millora Reguladora i el Clima de Negocis 

confirma l'acceleració d'inversions i reformes del Pla de Recuperació 

(Plan de Recuperación, 18 de juliol) 

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital, Nadia Calviño, ha presidit la quarta reunió de la 

Conferència Sectorial per a la Millora Reguladora i el Clima de Negocis, en 

el qual han participat els consellers d'Economia i/o Hisenda de totes les 

comunitats i ciutats autònomes, així com la Federació Espanyola de 

Municipis i Províncies (FEMP). 

 

6. El Govern mobilitza la meitat dels fons europeus ja disponibles (El País, 

17 de juliol) 

El Ministeri de Ciència i Innovació destinarà, a través de l'Institut de Salut 

Carles III (Isciii), més de 96 milions d'euros per a projectes de recerca de 

Medicina personalitzada de precisió i infraestructures científiques 

singulars del Sistema Nacional de Salut (SNS). Es tracta de dues 

convocatòries, una d'elles està emmarcada en el Perte per a la Salut 

d'Avantguarda, dotada amb 81,5 milions i destinada a projectes de 

Medicina personalitzada de precisió. 

 

7. #perteTURISMO: El PP demana finançar amb fons europeus la renovació 

del sector (Preferente, 14 de juliol) 

El PP demanarà aquest dijous, en el Congrés dels Diputats, en l'última 

jornada del Debat sobre l'estat de la Nació, portar a la votació una 

proposta per a finançar amb fons europeus un PERTE per al sector turístic, 

en coincidència a la iniciativa de Preferent denominada #perteTURISMO a 

la qual s'ha sumat pràcticament tots els representants de la indústria a 

Espanya. 

 

8. Creat el Comitè Antifrau del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme 

(Iberley, 14 de juliol) 

S'ha publicat en el BOE del 14 de juliol de 2022 l'Ordre ICT/654/2022, de 

10 de juliol, per la qual es crea el Comitè Antifrau del Ministeri d'Indústria, 

Comerç i Turisme i es determinen la seva composició i funcions. Aquesta 

ordre respon a l'exigència de la del Reglament (UE) 2021/241, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 

s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que en el seu article 

22, estableix que els Estats membres, com a beneficiaris o prestataris de 

fons en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, adoptaran les 

mesures adequades per a protegir els interessos financers de la Unió. 

 

9. L'operació sortida del vehicle elèctric està embussada (Expansión, 13 de 

juliol) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-conferencia-sectorial-para-la-mejora-regulatoria-y-el-clima-de-negocios-confirma-la-aceleracion-de-inversiones
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-07-17/cataluna-moviliza-la-mitad-de-los-fondos-europeos-transferidos-por-el-estado.html
https://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/perteturismo-el-pp-pide-financiar-con-fondos-europeos-la-renovacion-del-sector-319727.html
https://www.iberley.es/noticias/creado-comite-antifraude-ministerio-industria-comercio-turismo-31778
https://www.expansion.com/economia-sostenible/2022/07/14/62cef9a2e5fdeab1618b457a.html


Declaracions de Oliverio Álvarez, Soci de Deloitte. 

 
 

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

 


