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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. Indústria posa en marxa els programes "Activa Indústria", "Activa 

Creixement" i "Activa Ciberseguretat" (33, 17 i 7 M€ respectivament) – 

Ordre de bases (Plan de Recuperación, 25 d’agost) 

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha publicat en el BOE l'ordre per 

la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a través 

dels programes "Activa Indústria", "Activa Creixement" i "Activa 

Ciberseguretat" amb fons de Next Generation - EU amb l'objectiu de fer 

costat a més de 10.000 pimes. 

 
 

2. Mitma mobilitza 33 milions d'euros en ajudes per a la formació en 

digitalització i sostenibilitat en l'àmbit del transport – Ordre de bases 

(Plan de Recuperación, 10 d’agost) 

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha activat el 

programa per a subvencionar cursos de formació en digitalització i 

sostenibilitat en l'àmbit del transport, la mobilitat, la logística i les 

infraestructures vinculades. 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-pone-en-marcha-los-programas-activa-industria-activa-crecimiento-y-activa-ciberseguridad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-moviliza-33-millones-de-euros-en-ayudas-para-la-formacion-en-digitalizacion-y-sostenibilidad
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14113


 

 
 

3. El Ministeri d'Indústria posa en marxa el “Programa Acceleració de 

Startups” amb l'objectiu de fer costat a 6.100 emprenedors (42,8 M€) – 

Ordre de bases (Plan de Recuperación, 3 d’agost) 

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha publicat en el BOE l'ordre per 

la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a través 

del Programa Capacitats Emprenedores per a l'acceleració de startups 

“Programa d'Acceleració de Startups”, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 

 
 

4. Publicada la primera convocatòria de Programes d'Incentius a projectes 

de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable (3 d’agost) 

Programa d'incentius 1 (70 M€) 

 
Programa d'incentius 2 (30 M€) 

 
 

5. Red.es publica la segona convocatòria d'ajudes del programa Kit Digital 

(500 M€) (Plan de Recuperación, 2 d’agost) 

Red.es publica la segona convocatòria d'ajudes destinades a la 

digitalització de petites empreses d'entre 3 i menys de 10 empleats 

(segment II). Es poden consultar les novetats en el següent enllaç: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf 

 
 

6. Indústria publica les bases que regiran les ajudes del PERTE del sector 

Agroalimentari (500 M€) – Ordre de bases (Plan de Recuperación, 1 

d’agost) 

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha donat llum verda a la norma 

que regularà el primer paquet d'ajudes al sector agroalimentari en el marc 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE Agroalimentari). 

En concret, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat avui l'ordre de 

bases que regirà el conjunt de mesures de suport específic a actuacions 

d'enfortiment industrial de la cadena agroalimentària, dotada amb 500 

milions d'euros per al període 2022-2023. 

 
 

7. El Govern dona llum verda a les bases que regiran les ajudes del PERTE 

Naval (200 M€) – Ordre de bases (Plan de Recuperación, 1 d’agost) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-industria-pone-en-marcha-el-programa-aceleracion-de-startups
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/red-punto-es-publica-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-del-programa-kit-digital
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-publica-las-bases-que-regiran-las-ayudas-del-perte-del-sector-agroalimentario
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-da-luz-verde-a-las-bases-que-regiran-las-ayudas-del-perte-naval
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13521
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13098
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642047
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642054
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/641795
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12897


El Boletín Oficial del Estado publica avui l'ordre de bases per la qual es 

regirà la concessió de les ajudes per un valor de 200 milions d'euros 

corresponents a la cadena de valor industrial del Projecte Estratègic per a 

la Recuperació i Transformació Econòmica per a la modernització i 

diversificació de l'ecosistema naval espanyol (PERTE Naval), en el marc del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 
 

8. El MITECO obre una convocatòria d'ajudes de 150 milions per a 

instal·lacions de biogàs (Plan de Recuperación, 27 de juliol) 

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

obre la primera convocatòria d'ajudes per a projectes singulars 

d'instal·lacions de biogàs. 

Programa d'incentius 1 (75 M€) 

 
Programa d'incentius 2 (75 M€) 

 
 

9. Publicades les bases de UNICO Sectorial 2022 per a la concessió d'ajudes 

per a projectes tractors 5G de digitalització sectorial (90,7 M€) – Ordre de 

bases 

 
 

10. Publicades les bases de UNICO I+D 6G per a la concessió d'ajudes per al 

suport a la I+D relacionada amb les tecnologies 5G avançat i 6G per als 

ecosistemes d'innovació (116 M€) – Ordre de bases  

 
 

11. Publicades les bases per a la concessió de subvencions del projecte ICEX-

Vives (60 M€) – Ordre de bases 

 
12. Publicades les bases per a la transformació d'entitats locals (154 M€) – 

Ordre de bases 

 
 

Anuncis del Govern rellevants: 
         

1. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (13 agost-01 setembre) (Plan de 

Recuperación, 1 de septiembre) 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-una-convocatoria-de-ayudas-de-150-millones-para-instalaciones-de-biogas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-13-agosto-01-septiembre-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-13-agosto-01-septiembre-2022
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12898
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642067
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642077
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13894
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13893
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13360
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14391


2. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (06-12 agost 2022) (Plan de 

Recuperación, 12 d’agost) 

 

3. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (30 juliol-05 agost 2022) (Plan de 

Recuperación, 8 d’agost) 

 
4. El Govern llança la invitació a les Comunitats Autònomes perquè 

presentin projectes estratègics de digitalització dins del programa 

RETECH del Pla de Recuperació (Plan de Recuperación, 3 d’agost) 

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de la 

Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, llança la 

invitació pública a les Comunitats Autònomes per a participar en la nova 

iniciativa de l'Agenda Espanya Digital 2026: 'RETECH: Xarxes territorials 

d'especialització tecnològica'. 

 

5. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (23-29 juliol 2022) (Plan de 

Recuperación, 1 d’agost) 

 

6. El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme publica la resolució provisional 

de la primera convocatòria del PERTE del vehicle elèctric (Plan de 

Recuperación, 1 d’agost) 

La Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa ha formulat 

la proposta de resolució provisional del procediment de concessió d'ajuda 

a les actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i 

connectat dins del projecte estratègic per a la recuperació i transformació 

econòmica en el sector del vehicle elèctric i connectat (PERTE VEC), en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'any 2022, a la 

vista dels acords adoptats per la Comissió d'Avaluació, reunida el dia 28 de 

juliol de 2022. 

 

7. El Govern autoritza la distribució de 900 milions d'euros entre les CCAA 

per a finançar projectes d'activació de l'economia de les cures (Plan de 

Recuperación, 1 d’agost) 

El Consell de Ministres ha aprovat la proposta de distribució territorial de 

gairebé 900 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, per a finançar projectes d'activació de l'economia de les cures i 

reforç de les polítiques d'igualtat i inclusió social. 

 

8. El Govern aprova la distribució de 460,4 milions destinats a la 

transformació digital de les administracions públiques en les CCAA, Ceuta 

i Melilla, contemplats en el Pla de Recuperació (Plan de Recuperación, 1 

d’agost) 

El Consell de Ministres ha aprovat la distribució territorial entre les 

Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, de 460.372.255 

euros que conformaran els crèdits pressupostaris destinats a la inversió 

‘Transformació digital i modernització de les Comunitats Autònomes’, 

pertanyent al component 11 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR) per als anys 2022 i 2023. 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-06-12-agosto-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-06-12-agosto-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-30-julio-05-agosto-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-30-julio-05-agosto-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-invitacion-a-las-comunidades-autonomas-para-que-presenten-proyectos-estrategicos-de-digitalizacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-23-29-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-23-29-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-industria-comercio-y-turismo-publica-la-resolucion-provisional-de-la-primera-convocatoria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-industria-comercio-y-turismo-publica-la-resolucion-provisional-de-la-primera-convocatoria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-la-distribucion-de-900-millones-de-euros-entre-las-ccaa-para-financiar-proyectos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-la-distribucion-de-900-millones-de-euros-entre-las-ccaa-para-financiar-proyectos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-distribucion-de-460-coma-4-millones-destinados-a-la-transformacion-digital-de-las-aapp


 
 

 

  

Noticies destacables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU 

1. Maroto anuncia la mobilització de 700 milions per al PERTE naval i 

agroalimentari (Cinco Días, 31 d’agost) 

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha anunciat 

aquest dimecres, a Santander, que el Govern publicarà al setembre les 

primeres convocatòries dels projectes estratègics per a la recuperació i 

transformació econòmica (PERTE) de suport a la indústria agroalimentària 

i naval que, en conjunt, mobilitzaran uns 700 milions d'euros. 

 

2. Les primeres inversions del PERTE dels xips es materialitzaran aquesta 

tardor (Cinco Días, 27 d’agost) 

El Govern espanyol va aprovar a la fi de maig passat el projecte estratègic 

per a la recuperació i transformació econòmica de microelectrònica i 

semiconductors (PERTE dels xips) que preveu mobilitzar una inversió 

pública de 12.250 milions d'euros, entorn del 2% del VAB anual del sector 

manufacturer. És, de llarg, el PERTE amb major volum de fons públics de 

tots els llocs ja en marxa. Donada la seva bona acceptació, podrà anunciar 

les primeres inversions acollides al seu finançament en setmanes, la 

pròxima tardor. 

 

3. Ford renúncia al PERTE del cotxe elèctric per a la seva inversió a 

Almussafes (Cinco Días, 25 d’agost) 

Ford va renunciar aquest dimecres a accedir al PERTE (projecte estratègic 

per a la recuperació i transformació econòmica) del cotxe elèctric, que li 

havia assignat un finançament de 106 milions d'euros per a desenvolupar 

en la seva planta d'Almussafes, vinculats als fons europeus de recuperació 

Next Generation, segons va anunciar la multinacional en un comunicat. La 

signatura estatunidenca va indicar que el seu nou full de ruta per a Europa 

implica un “retard en els seus plans de producció per a Espanya”, cosa que 

significa que no poden aprofitar el programa. 

  

4. Mitma signatura un acord amb Astúries per a rehabilitar 148 habitatges 

socials amb 3,2 milions d'euros dels fons europeus (Plan de 

Recuperación, 11 d’agost) 

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha signat 

avui un acord amb el Principat d'Astúries per a finançar amb més de 3,24 

milions d'euros dels fons europeus de recuperació la rehabilitació de fins a 

148 habitatges socials. El conveni ha estat subscrit pel director general 

d'Habitatge i Sòl de Mitma, Javier Martín, i el director general d'Habitatge 

del Principat d'Astúries, Fermín Bravo, en el marc de Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR). 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/31/companias/1661941156_084309.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/26/companias/1661511392_097335.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/24/companias/1661332242_294131.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-firma-un-acuerdo-con-asturias-para-rehabilitar-148-viviendas-sociales-con-3-coma-2-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-firma-un-acuerdo-con-asturias-para-rehabilitar-148-viviendas-sociales-con-3-coma-2-millones-de-euros


 

5. Un total de 168 empreses turístiques sol·liciten les ajudes per a 

digitalitzar-se (Plan de Recuperación, 9 d’agost) 

Un total de 168 empreses turístiques concorren a la convocatòria oberta 

pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a intensificar la 

digitalització del sector a través del desenvolupament i implantació de 

projectes tecnològics singulars i transformadors. 

 

6. Mitma acorda amb el País Basc finançar la construcció de 1.140 

habitatges en lloguer social amb 49 milions dels fons europeus (Plan de 

Recuperación, 9 d’agost) 

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha signat 

un acord amb el País Basc per a finançar amb 48,5 milions d'euros dels 

fons europeus de recuperació la construcció de 1.140 habitatges de 

titularitat pública destinades al lloguer social en 14 parcel·les d'aquest 

territori. L'acord ha estat subscrit pel director general d'Habitatge i Sòl del 

Ministeri, Javier Martín, i el viceconsejero d'Habitatge del País Basc, Pedro 

Jáuregui. 

 

7. Sánchez i el CEO de Samsung estudien inversions per al PERTE del xip 

(Cinco Días, 1 d’agost) 

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el conseller delegat de Samsung 

Electronics, Jong-Hee Han, van analitzar ahir les “importants” oportunitats 

d'inversió en digitalització que ofereix Espanya, “especialment per a la 

fabricació de dispositius electrònics i semiconductors”. Sánchez es va 

reunir a Madrid amb el també vicepresident de Samsung Electronics, en 

una trobada que el cap de l'Executiu va qualificar de “fructífer” a través de 

la xarxa social Twitter. 

 

8. La vicepresidenta primera envia una carta als grups parlamentaris i els 

agents socials per a elaborar l'addenda al Pla de Recuperació (Plan de 

Recuperación, 29 de juliol) 

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital, Nadia Calviño, ha remès una carta als grups 

parlamentaris i els agents socials amb la finalitat de fomentar la seva 

participació en l'elaboració de l'addenda al Pla de Recuperació que 

presentarà el Govern en el segon semestre de l'any. 

 

9. La Comissió Europea transfereix al Tresor espanyol 12.000 milions 

corresponents al segon desemborsament del Pla de Recuperació (Plan de 

Recuperación, 29 de juliol) 

La Comissió Europea ha desemborsat avui en el tresor espanyol 12.000 

milions d'euros vinculats al segon desemborsament del Pla de 

Recuperació, pel compliment de 40 fites i objectius (31 fites i 9 objectius) 

al llarg del segon semestre de 2021. El Govern d'Espanya va sol·licitar 

formalment aquest segon pagament el passat 30 d'abril a través de la 

Secretaria General de Fons Europeus. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/un-total-de-168-empresas-turisticas-solicitan-las-ayudas-para-digitalizarse
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-acuerda-con-el-pais-vasco-financiar-la-construccion-de-1140-viviendas-en-alquiler-social
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-acuerda-con-el-pais-vasco-financiar-la-construccion-de-1140-viviendas-en-alquiler-social
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/31/companias/1661967238_401875.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-vicepresidenta-primera-envia-una-carta-a-los-grupos-parlamentarios-y-los-agentes-sociales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-vicepresidenta-primera-envia-una-carta-a-los-grupos-parlamentarios-y-los-agentes-sociales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-transfiere-al-tesoro-espanol-12000-millones-correspondientes-al-segundo-desembolso
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-transfiere-al-tesoro-espanol-12000-millones-correspondientes-al-segundo-desembolso


10. El Ministeri de Ciència i Innovació constitueix l'Aliança pel PERTE 

Aeroespacial (Plan de Recuperación, 26 de juliol) 

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, s'ha reunit aquest 

dimarts amb representants de diferents departaments ministerials i els 

agents més rellevants del sector aeroespacial espanyol per a constituir 

l'Aliança pel PERTE Aeroespacial. 

 
 

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

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-constituye-la-alianza-por-el-perte-aeroespacial

