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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. Transició Ecològica convoca ajudes per valor de 192 milions 

d'euros per a impulsar l'economia circular en les empreses (PERTE 

Economía Circular) (Plan de Recuperación, 7 de desembre) 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

(MITECO) ha posat en marxa una convocatòria d'ajudes per valor de 

192 milions d'euros per a impulsar la implantació de projectes 

d'economia circular en empreses. Aquesta mesura entrarà en vigor 

a partir d'aquest 8 de desembre. 

 

 
 

2. Publicades les bases reguladores per al programa de concessió 

d'ajudes a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assaig i 

infraestructures portuàries per a renovables marines, en el marc 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE ERHA) 

– Ordre de bases 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/transicion-ecologica-convoca-ayudas-por-valor-de-192-millones-de-euros-para-impulsar-la
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20700.pdf


 

 
 

3. Publicades les bases reguladores i la convocatòria per a les 

actuacions a realitzar en 2022 i 2023 del programa d'ajudes per a 

impuls de l'ecosistema emprenedor innovador nacional dins del 

Programa Impuls de l'Ecosistema Emprenedor Innovador, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (4 M€) 

 

 
 

 

Anuncis del Govern rellevants:             

 

1. Comerç aprova 118 projectes dotats amb 104,28 M€ per a 

impulsar la competitivitat del sector comercial (Plan de 

Recuperación, 7 de desembre) 

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat, amb el 

consens de totes les comunitats autònomes, la resolució 

provisional de la segona convocatòria de les línies d'ajudes al sector 

comercial. La resolució dona llum verda a 118 projectes amb una 

dotació de 104,28 milions d'euros. 

 

2. 2. El Govern acorda la seu de l'Agència Espacial Espanyola a Sevilla 

i la seu de l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència 

Artificial a la Corunya (Plan de Recuperación, 5 de desembre) 

El Consell de Ministres ha adoptat la decisió de la ubicació de la seu 

de l'Agència Espacial Espanyola a Sevilla i la seu de l'Agència 

Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial a la Corunya. 

 

3. Butlletí del Pla de Recuperació (26 novembre-2 desembre2022) 

(Plan de Recuperación, 5 de desembre) 

 

4. Mitma atorga definitivament 306 milions d'euros en ajudes dels 

fons europeus a 378 entitats locals per a rehabilitar edificis públics 

(Plan de Recuperación, 2 de desembre) 

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

concedit definitivament 306 milions d'euros en ajudes dels fons 

europeus NextGenerationEU a 378 entitats locals per a rehabilitar 

edificis públics de la seva titularitat, la qual cosa beneficiarà 

directament a uns 16 milions de ciutadans de totes les províncies. 

Així, Mitma ha publicat avui, en seu electrònica, la resolució 

definitiva de la convocatòria en concurrència competitiva de la Línia 

1 del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (Pirep 

local), inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

(PRTR). 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/comercio-aprueba-118-proyectos-dotados-con-10428-meu-para-impulsar-la-competitividad-del
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/comercio-aprueba-118-proyectos-dotados-con-10428-meu-para-impulsar-la-competitividad-del
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-acuerda-la-sede-de-la-agencia-espacial-espanola-en-sevilla
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-26-noviembre-02-diciembre
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-otorga-definitivamente-306-millones-de-euros-en-ayudas-de-los-fondos-europeos-378
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf


 

5. El Govern portarà l'accés a xarxes de banda ampla ultra ràpida a 

més de 728.500 llars i empreses del país (Plan de Recuperación, 29 

de novembre) 

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

de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures 

Digitals, ha publicat la resolució definitiva de la segona 

convocatòria del Programa UNICO-Banda Ampla, que permetrà 

estendre la connexió de xarxes de molt altes capacitats (almenys 

100Mbps), a més de 728.500 llars i empreses del país. 

 

6. Butlletí del Pla de Recuperació (19 novembre-25 novembre 2022) 

(Plan de Recuperación, 28 de novembre) 

 

7. El Govern llança l'Estratègia Nacional de Serveis en el Núvol de les 

Administracions Públiques (Plan de Recuperación, 27 de 

novembre) 

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

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

posa en marxa l'Estratègia de Serveis en el núvol de l'Administració 

Pública. El President del Govern, Pedro Sánchez, l'ha anunciat 

aquest dijous en el marc de la trobada empresarial “La innovació en 

el núvol com a oportunitat per a Espanya”, organitzat per Amazon 

Web Services. 

 

 
 

 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU 

 
1. El Govern es recolzarà en la banca per a canalitzar els préstecs europeus 

(El Economista, 7 de desembre) 

El Govern explora amb la banca una col·laboració en la gestió i canalització 

d'una part dels 84.000 milions d'euros en forma de préstecs que arribaran 

a Espanya amb càrrec als Next Generation UE. La seva participació s'ha 

circumscrit, segons els primers contactes, exclusivament al finançament 

de projectes lligats a la sostenibilitat entre els recollits en el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, segons expliquen a 

eleconomista.es fonts al corrent de les converses. L'Executiu busca que les 

entitats juguin un rol clau en la instrumentació i gestió dels mecanismes 

financers que vehicularan aquests fons cap als projectes en tractar-se de 

préstecs que el país haurà de retornar. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-llevara-el-acceso-redes-de-banda-ancha-ultra-rapida-mas-de-728500-hogares-y-empresas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-19-25-noviembre
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-estrategia-nacional-de-servicios-en-la-nube-de-las-administraciones
https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/12071632/12/22/El-Gobierno-se-apoyara-en-la-banca-para-canalizar-los-prestamos-europeos.html


2. Sánchez anuncia 250 milions d'ajudes per a 29 projectes d'hidrogen verd 

(El Periódico de la Energía, 1 de desembre) 

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que el Govern 

compta ja amb resolucions provisionals per a concedir ajudes per 250 

milions d'euros per a 29 projectes de producció d'hidrogen verd. Aquests 

projectes, que implicaran la mobilització d'una inversió total de 890 

milions, sumaran 487 megavats, el 12% de l'objectiu que Espanya s'havia 

marcat per a producció d'hidrogen verd en 2030. 

 

3. Trobada d'Europa Press ‘PERTE de microelectrònica i semiconductors. 

PERTE Xip’: els experts analitzen l'oportunitat històrica que viu el sector 

amb el PERTE Xip (Computer World, 30 de novembre) 

Declaracions d'Enrique Gutiérrez, soci director de Financial Advisory de 

Deloitte i colíder del Deloitte European Center for Recovery & Resilience, i 

de Carlos Bofill i Laura Delgado, soci i directora, respectivament, de 

Deloitte Legal i membres del Deloitte European Center for Recovery & 

Resilience. 

 

4. El D-Hub en Nissan aconsegueix avals per 48 milions i assegura la 

reindustrialització (Europa Press, 29 de novembre) 

El projecte D-Hub, de QEV Technologies i B-Tech, ha aconseguit els avals, 

per 48 milions d'euros, per a la concessió de les ajudes del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (Perte) del Vehicle Elèctric i 

Connectat (VEC), la qual cosa permet assegurar la reindustrialització dels 

terrenys de Nissan. 

 

5. El PERTE de descarbonització comptarà amb 2.900 milions en 

subvencions i préstecs, segons Indústria (Europa Press, 28 de novembre) 

El director general d'Indústria i de la Petita Mitjana Empresa, Gal 

Gutiérrez, ha detallat que el pressupost previst per al PERTE de 

descarbonització aconseguirà els 1.200 milions en el capítol de 

subvencions i altres 1.700 milions en préstecs, a més de l'addenda relativa 

als fons europeus. 

 
6. 1.250 milions per a reforçar la indústria de microxips a Espanya en 2023 

(ABC, 26 de novembre) 

Espanya ha fet el primer pas per a convertir-se en una potència en el 

disseny i fabricació de semiconductors. Aquest és l'objectiu que s'ha 

marcat el Govern amb l'aprovació del dècim -i més ambiciós- Projecte 

Estratègic de Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) fins avui, 

denominat Perte Xip. En total, han previst destinar 12.250 milions d'euros 

-recursos finançats amb els fons Next Generation- fins a 2027, dels quals 

1.250 milions ja van ser aprovats ahir per a aquest fi en el Congrés dels 

Diputats dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023. 

 

7. Indústria concedeix 11 milions d'euros a 17 projectes estratègics per a la 

transició industrial del sector farmacèutic i de productes sanitaris (La 

Moncloa, 25 de novembre) 

https://elperiodicodelaenergia.com/sanchez-anuncia-250-millones-ayudas-29-proyectos-hidrogeno-verde/
https://www.computerworld.es/tendencias/el-perte-chip-no-se-consolidara-hasta-al-menos-dentro-de-un-lustro
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-hub-nissan-consigue-avales-48-millones-asegura-reindustrializacion-20221129100242.html
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-perte-descarbonizacion-contara-2900-millones-subvenciones-prestamos-industria-20221128105338.html
https://www.abc.es/motor/reportajes/1250-millones-euros-reforzar-industria-microchips-espana-20221125170959-nt.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/251122-ayudas-proyectos-perte-salud-de-vanguardia.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/251122-ayudas-proyectos-perte-salud-de-vanguardia.aspx


En el marc del PERTE Salut d'Avantguarda, el Ministeri d'Indústria, Comerç 

i Turisme ha publicat la resolució definitiva de la línia d'ajudes a projectes 

estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector 

de productes sanitaris.  

 
 

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

 
 


