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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 d'ajudes per a l'enfortiment industrial 

dins del PERTE Agroalimentari per 510 milions d'euros (Plan de 
Recuperación, 29 de desembre) 
El Butlletí Oficial de l'Estat publica la convocatòria corresponent a 
l'any 2023 d'ajudes per valor de 510 M€ a actuacions d'enfortiment 
industrial dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica (PERTE) del sector agroalimentari, en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 

 
 

2. Publicada la convocatòria del PERTE Naval que preveu mobilitzar 
1.460 milions i crear 3.100 llocs de treball de qualitat (Plan de 
Recuperación, 23 de desembre) 
El Butlletí Oficial de l'Estat publica la convocatòria per la qual es 
regirà la concessió de les ajudes per un valor de 310 milions d'euros 

 



corresponents al Projecte Estratègic per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica del sector naval. 
 

 
 

3. El MITECO llança la convocatòria de 222,5 milions per a 
repotenciació eòlica, renovar minihidràulica i reciclar pales 
d'aerogenerador (PERTE Economia Circular) (Plan de 
Recuperación, 15 de desembre) 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
(MITECO) ha formalitzat la primera convocatòria de tres programes 
d'ajudes dedicats, respectivament, a projectes de repotenciació 
circular eòlica, de renovació hidroelèctrica i de reciclatge de pales 
d'aerogeneradors, amb una dotació conjunta de 222,5 milions 
d'euros de fons Next Generation EU gestionats a través del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 

 
 

4. Publicades la primera convocatòria d'ajudes per a projectes 
innovadors d'emmagatzematge energètic hibridat amb 
instal·lacions de generació d'energia elèctrica a partir de fonts 
d'energia renovables (PERTE EHRA) (150 M€) 
 

 
 

5. Publicada la convocatòria de l'any 2022 d'ajudes a projectes de 
col·laboració públic-privada (260 M€) 
 

 
 

6. Publicada la convocatòria corresponent a 2022 per a la concessió 
d'ajudes a petites i mitjanes empreses per a la contractació de 
professionals de la Transformació Digital en el marc de l'Agenda 
Espanya Digital 2026, el Pla de Digitalització de pimes 2021-2025 i 
el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Programa 
Agents del Canvi) (121 M€) 
 

 
 
Anuncis del Govern rellevants:             
 



1. Butlletí del Pla de Recuperació (17 desembre-23 desembre 2022) 
(Plan de Recuperación, 27 de desembre) 
 

2. El Govern aprova el PERTE de descarbonització industrial amb una 
inversió pública de 3.100 M€ (Plan de Recuperación, 27 de 
desembre) 
El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte Estratègic per a la 
Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de 
descarbonització industrial, complint amb un compromís de fer 
costat a la indústria en la seva transició cap a models i processos 
més respectuosos amb el medi ambient i contribuir a l'objectiu de 
neutralitat climàtica en 2050. 
 

3. Ciència i Innovació destina 78 milions d'euros a 19 projectes a 
través del Programa Tecnològic Aeronàutic (Plan de Recuperación, 
23 de desembre) 
El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI), ha publicat la 
resolució definitiva de la convocatòria 2022 del Programa 
Tecnològic Aeronàutic (PTA), per la qual es destinen 78,3 milions 
d'euros a 19 projectes en els quals participen 76 empreses. 
 

4. La vicepresidenta primera presenta el projecte d'addenda al Pla 
de Recuperació als diputats i senadors (Plan de Recuperación, 23 
de desembre) 
La vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, ha 
comparegut, a petició pròpia, en la Comissió Mixta Congrés-Senat 
per a la Unió Europea per a presentar el projecte d'addenda al Pla 
de Recuperació, que permetrà mobilitzar més de 94.300 milions 
d'euros addicionals, que s'integraran per 7.700 milions d'euros de 
transferències addicionals i 84.000 milions d'euros en préstecs, als 
quals s'uniran els gairebé 2.600 milions d'euros del nou mecanisme 
REpowerEU. 
 

5. El Govern llança el Centre Nacional de Neurotecnología, Spain 
Neurotech, pioner a Europa (Plan de Recuperación, 22 de 
desembre) 
El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, la 
Comunitat de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid han 
presentat i signat un protocol d'actuació per a crear el Centre 
Nacional de Neurotecnología, Spain Neurotech, que albergarà la 
universitat madrilenya. 
 

6. El Govern aprova 920 milions d'euros per a contractes de personal 
investigador i projectes científics (Plan de Recuperación, 20 de 
desembre) 
El Consell de Ministres ha aprovat avui les cinc principals 
convocatòries per a la ciència al nostre país, de l'Agència Estatal de 



Recerca (AEI), dirigides a projectes de generació de coneixement i a 
la contractació d'investigadors amb els programes predoctorals, de 
doctorats industrials, de Ramón y Cajal i de Torres Quevedo. 
 

7. Butlletí del Pla de Recuperació (10 desembre-16 desembre 2022) 
(Plan de Recuperación, 19 de desembre) 
 

8. MITMA eleva fins als 75 milions d'euros les ajudes europees per a 
impulsar el transport ferroviari de mercaderies (Plan de 
Recuperación, 15 de desembre) 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha 
reforçat el programa d'ajudes directes a operadors ferroviaris de 
mercaderies per a impulsar l'activitat i recolzar al tren en plena crisi 
energètica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació, i 
Resiliència (PRTR). 
 

9. Transició Ecològica secunda 29 projectes de comunitats 
energètiques impulsats per prop de 93.000 persones, pimes i 
entitats locals (Plan de Recuperación, 15 de desembre) 
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
(MITECO) ha presentat els resultats de la segona convocatòria 
d'ajudes per a projectes pilot de comunitats energètiques 
(programa CE IMPLEMENTA), dirigida a projectes de grandària 
mitjana o gran la inversió de la qual superi el milió d'euros. 
 

10. Concedits 445,4 milions d'euros en ajudes a 73 empreses per a 
descarbonizar i digitalitzar el transport de mercaderies (Plan de 
Recuperación, 15 de desembre) 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha 
concedit definitivament 445,4 milions d'euros en ajudes a 73 
empreses públiques i privades per a desenvolupar projectes de 
descarbonització i digitalització del transport de mercaderies, en el 
marc del programa d'ajudes a empreses per a un transport 
sostenible i digital del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR). Unes ajudes que sumades als eco-incentius 
ferroviaris i marítims impliquen injectar directament al sector 580 
milions d'euros per a la seva transformació sostenible. 
   

 

  

Notícies ressenyables 
Informació rellevant sobre els fons NGEU 
 

1. Renfe invertirà 122 milions d'euros en la descarbonització i digitalització 
del transport de mercaderies (Europa Press, 5 de gener) 



Renfe destinarà 122,7 milions d'euros per a impulsar el seu projecte de 
descarbonització, digitalització i millora del sistema de transport de 
mercaderies per ferrocarril a Espanya, la qual cosa permetrà l'adquisició 
de plataformes, vagons i locomotores elèctriques impulsades per energia 
elèctrica d'origen 100% renovable. 

 
2. Ribera crea una unitat de mesures antifrau per al control de projectes 

finançats amb fons europeus (El Economista, 3 de gener) 
El MITECO ha elaborat, a través de la seva Sotssecretaria, un pla de 
mesures antifrau. El seu propòsit és "definir les principals accions que han 
d'adoptar-se per a evitar el mal ús o el frau en els recursos financers del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb la finalitat de 
prevenir, detectar i establir mesures correctores perquè els recursos 
financers procedents de la Unió Europea no es malgastin i compleixin els 
importants fins per als quals estan assignats", segons publica avui el 
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). 
 

3. Brussel·les preval el compliment d'objectius enfront del termini en la 
reforma de les pensions (El Economista, 2 de gener) 
Està confirmat que la reforma de les pensions haurà d'esperar a 2023. 
Després que el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions emplacés 
en l'última setmana de l'any als agents socials a un acord sobre les 
pensions que no es va produir, ha estat impossible pactar abans del 
tancament de 2022. I si el Govern havia acordat amb Brussel·les que la 
segona part de la reforma de les pensions, en el marc del Pla de 
Recuperació, estaria llesta abans de 2023 sembla que a la Comissió 
Europea li importa més el compliment d'objectius que els terminis. 
 

4. El 88% del PERTE Xip es finançarà a crèdit per la "incertesa" (Expansión, 
22 de desembre) 
L'addenda al Pla de Recuperació dissenyada pel Govern per a sol·licitar a 
la Unió Europea 94.300 milions d'euros addicionals dels fons Next 
Generation, que se sumaran als 69.500 ja assignats al país, centra bona 
part dels nous recursos a potenciar els grans projectes estratègics de 
col·laboració públic- privada, els PERTE. 
 

5. El Govern no aconsegueix adjudicar 1.200 milions i demana pròrroga (El 
Mundo, 22 de desembre) 
El Govern no ha aconseguit complir el seu primer gran compromís 
d'inversió per a aquest semestre amb la Comissió Europea i demana més 
temps a Brussel·les per a la seva execució. Fonts del Ministeri d'Indústria 
confirmen a aquest diari que es precisa més temps per a materialitzar el 
compromís d'adjudicar 1.200 milions abans del 31 de desembre en tres 
dels anomenats projectes estratègics per a la recuperació i transformació 
econòmica (PERTE). 
 

6. L'ajuda europea extra finançarà 15.000 milions en crèdit ICO i 20.000 a 
CCAA (Expansión, 21 de desembre) 



El Govern espanyol ha demanat a Brussel·les 94.000 milions addicionals 
en crèdits tous. Una part – 15.000 milions – es destinarà a donar crèdits 
ICO a empreses i una altra – 20.000 milions – es deixarà en mans de les 
CCAA. 
 

7. El Govern mobilitzarà 94.300 milions més en fons europeus i destinarà 
un terç als PERTE (Cinco Días, 21 de desembre) 
El Govern va per totes en la segona fase del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, 
va assenyalar ahir, després de la reunió del Consell de Ministres, que 
l'addenda al pla recentment aprovada pel Govern mobilitzarà els gairebé 
87.000 milions en préstecs concedits a Espanya, a més dels 7.700 milions 
en transferències no reemborsables addicionals que ja van ser atorgats al 
juny, però que depenien de la referida addenda. En conjunt, una 
mobilització de 94.300 milions d'euros addicionals per a sumar 160.000 
milions en total. 
 

8. Ford i Stellantis es preparen per a la segona ronda d'ajudes en 2023 
(Expansión, 19 de desembre) 
Només dos mesos després que el Govern publiqués el repartiment de les 
ajudes del PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC) per al qual s'han 
assignat finalment 792,8 milions d'euros, el 26% dels 2.975 milions 
previstos, el sector reclama amb urgència la publicació d'una segona 
convocatòria que permeti l'entrada a algunes de les empreses que es van 
quedar fora en la primera , principalment per una qüestió de rigidesa en 
els terminis i en les condicions. En aquestes dues línies està treballant el 
ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme amb Brussel·les, perquè la segona 
convocatòria – prevista segons la ministra Reyes Maroto per a 2023 –, 
aconsegueixi flexibilitzar les condicions exigides als consorcis d'empreses 
en la primera fase, la qual cosa obriria la porta a empreses com Ford, que 
es va quedar fora per una qüestió de terminis. 
 

9. El PERTE d'energia augmenta en 1.000 milions (Expansión, 16 de 
desembre) 
El Govern prepara una ampliació multimilionària de les ajudes estatals al 
sector energètic a través dels denominats PERTE (Projecte Estratègic per a 
la Recuperació i Transformació Econòmica). Moncloa vol ampliar en mil 
milions el PERTE d'energia, originalment pensat per a 6.900 milions 
d'euros. Rondaria així els 8.000 milions d'euros. Sobretot, per a impulsar 
nous projectes de renovables, bateries i hidrogen. 
 

10. Informe de seguiment dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica (PERTE) (CEOE, desembre 2022) 
 

11. Així es gastaran els 30.000 milions de la UE destinats a projectes 
estratègics (Expansión, 15 de desembre) 
En el cas d'Espanya, el pla del Govern inclou una extensa bateria de 
reformes estructurals i 11 grans projectes estratègics de col·laboració 
públic-privada, els anomenats PERTE, que acapararan gairebé la meitat de 



les ajudes directes comunitàries. El 70% dels recursos per a aquests 
projectes se centraran en la producció de xips, energies netes i vehicles 
elèctrics. Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació 
Econòmica, com es denominen oficialment els PERTE, acapararan 
concretament una mica més de 30.000 milions d'euros de les 
transferències directes associades al Pla de Recuperació a les quals opta 
Espanya (69.500 milions inicialment als quals se sumaran 7.700 milions 
més després del càlcul definitiu de caiguda del PIB en la pandèmia). 
 

12. El ‘Kit Digital’ ja beneficia a 85.000 empreses i seran 100.000 a cap d'any 
(El Economista, 15 de desembre) 
Fa un any el Govern llançava el programa Kit Digital, dotat amb 3.000 
milions d'euros provinents dels fons Next Generation, per a promoure la 
digitalització de pimes i autònoms i modernitzar així el teixit productiu 
espanyol. Amb ajudes que oscil·len entre els 2.000 i els 12.000 euros, 
aquest programa està fent història.   

 
 

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

 
 


