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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. Actualització del mapa d'ajudes d'eficiència energètica en allotjaments turístics 

 

 Ajudes d'eficiència 
energètica 

Pressupost 
% Pagament 

Anticipat 
Garanties 

Estat de la 
convocatòria 

Andalusia Link 26,60 100% 
Quantitat 
anticipada 

Oberta 

Aragó N/A N/A N/A N/A Pte 

Astúries Link 6,63 100% 
Quantitat 
anticipada 

Oberta 

Balears Link 12,26 100% - Oberta 

Canàries Link 15,94 N/A N/A Oberta 

Cantàbria Link 3,02 100% 
Quantitat 
anticipada 

Oberta 

Castella-la 
Manxa 

Link 7,90 100% 
Quantitat 
anticipada 

Oberta 

Castella i 
Lleó 

Link 16,00 100% 
Quantitat 
anticipada 

Oberta 

  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00002-21296-01_00274452.pdf
https://sede.asturias.es/-/dboid-6269000102670573407573
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11634/665259/orden-25-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=379978
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/15/pdf/2022_11610.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665258


Catalunya Link 25,80 100% 
Quantitat 
anticipada 

Oberta 

Ceuta N/A N/A N/A N/A Pte 

Extremadura N/A N/A N/A N/A Pte 

Galícia Link 7,80 0% - Oberta 

Madrid Link 9,10 30% - Oberta 

Murcia Link 1,94 0% - Oberta 

Navarra N/A 3,57 0% - Oberta 

País Basc Link  3,80 0% - Oberta 

La Rioja N/A 1,10 N/A N/A Oberta 

C.Valenciana Link 13,90 100% - 
Pròximament 

(01/03) 

 

 

2. Actualització del mapa del programa d'ajudes de modernització del comerç – Fons 

tecnològic 

 

 Fons tecnològic Pressupost 
Estat de la 

convocatòria 

Andalusia Link 8,07 Oberta 

Aragó Link 1,58 Tancada 

Astúries Link 1,09 Oberta 

Balears Link 1,44 Oberta 

Canàries Link 2,45 Oberta 

Cantàbria Link 0,64 Tancada 

Castella-la Manxa Link 2,20 Tancada 

Castella i Lleó Link 2,68 Tancada 

Catalunya Link 7,87 Tancada 

Ceuta   N/A Pte 

Extremadura Link 1,44 Oberta 

Galícia Link 2,70 Tancada 

Madrid Link 6,00 Tancada 

Murcia Link 1,44 Tancada 

Navarra Link 0,72 Oberta 

País Basc Link 2,08 Tancada 

La Rioja Link 0,46 Oberta 

C.Valenciana Link 4,83 Oberta 

 

 

Anuncis del Govern rellevants:             

 

1. Publicat el Calendari de pròximes convocatòries previstes del Pla de Recuperació 

(gener-juny de 2023) (Plan de Recuperación, 3 de febrer) 

 

2. Arrenca la tercera convocatòria dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destins dotada 

amb 478 milions d'euros (Plan de Recuperación, 1 de febrer) 

https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/666889
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221202/AnuncioG0256-251122-0003_es.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-23.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5145/pdf?id=811823
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205350a.shtml
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/668846
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00003-21613-01_00274820.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/92332541/Informaci%C3%B3n+P%C3%BAblica+Bases+Reguladoras+Fondo+tecnol%C3%B3gico+comercio+2022.pdf/e03a273d-8272-2aa5-99b1-c8b93ff1de96?t=1659431294424
https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/30/2022-10642.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11669/668008/ordre-35-2022-del-conseller-de-transicio-energetic
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/256/032.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382985
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/28/pdf/2022_12042.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285231933188/Propuesta
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=944630
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2490o/22040212.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioV0653-151222-0011_es.html
https://adasistemas-app-files.s3.eu-west-1.amazonaws.com/private/PortalesWeb/ITI/WEBCOITIM/_Private/Adjuntos/NOTICIA_2727_2022_11_23_11_1499.PDF?X-Amz-Expires=300&response-content-disposition=filename%3D%22Convocatoria2022_FondoTecnologico.PDF%22&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJ453BHQUTD3GWEPA/20230203/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20230203T101342Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e0f1c8311ff6071908e74ce75d28966734a5cf5141a2688805b80539e83f491d
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6962/pdf?id=814450
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/260/4
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205433a.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_CFT.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/26/pdf/2022_12551.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/arranca-la-tercera-convocatoria-de-los-planes-de-sostenibilidad-turistica-en-destinos


Les entitats locals i comunitats autònomes que vulguin optar a aquests fons hauran de 

presentar els seus projectes davant la Secretaria d'Estat de Turisme entre les 14.00 

(hora peninsular) de l'1 de febrer i la mateixa hora del pròxim 6 de març. 

 

3. Butlletí del Pla de Recuperació (21-27 gener 2023) (Plan de Recuperación, 30 de gener) 

 

4. Les Comunitats Autònomes han convocat el 50% dels gairebé 20.600 milions d'euros 

de fons europeus assignats (Plan de Recuperación, 30 de gener) 

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, 
Nadia Calviño, ha presidit la sisena reunió de la Conferència Sectorial per a la Millora 
Reguladora i el Clima de Negocis en la qual s'ha abordat el desplegament dels fons 
europeus i les propostes dels governs autonòmics per a finalitzar l'Addenda al Pla de 
Recuperació que elabora el Govern i que serà presentada formalment a Brussel·les en el 
primer trimestre. 
 

5. Hisenda aprova una Ordre per a prevenir el risc de conflicte d'interès en els 

procediments que executen el Pla de Recuperació (Plan de Recuperación, 25 de gener) 

Aquesta disposició és la relativa al procediment d'anàlisi sistemàtica i automatitzada del 

risc del conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR). 

 

6. Neix la plataforma de formació en línia per a gestors del Pla de Recuperació (Plan de 

Recuperación, 25 de gener) 

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha posat en marxa la nova plataforma de 

formació en línia dirigida a gestors del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

(PRTR) de les diferents administracions públiques. Aquesta eina ha estat desenvolupada 

per la Secretaria General de Fons Europeus i suposa un impuls complementari a les 

accions formatives posades en marxa per a aconseguir la implementació del Pla. 

  

7. Butlletí del Pla de Recuperació (14-20 gener 2023) (Plan de Recuperación, 23 de gener) 

 

   

 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU 

 

 

1. Brussel·les planta cara als Estats Units amb ajudes per 225.000 milions 

d'euros per a indústries verdes (Cinco Días, 1 de febrer)  

Europa accelera en la seva competència amb els Estats Units pel 

desplegament i desenvolupament de tecnologies verdes. La Comissió 

Europea ha presentat aquest dimecres les primeres claus del pla amb el 

qual aspira a accelerar les inversions verdes en el bloc comunitari. Els 

principals esforços estan posats a flexibilitzar les regles per a ajudes 

públiques, la qual cosa busca fer front de manera directa a l'impacte dels 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-21-27-enero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/las-comunidades-autonomas-han-convocado-el-50-de-los-casi-20600-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/hacienda-aprueba-una-orden-para-prevenir-el-riesgo-de-conflicto-de-interes
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/nace-la-plataforma-de-formacion-online-para-gestores-del-plan-de-recuperacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/nace-la-plataforma-de-formacion-online-para-gestores-del-plan-de-recuperacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-14-20-enero-2023
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/01/economia/1675254334_238095.html


subsidis verds de països com els Estats Units o la Xina que els europeus 

consideren "injustos" per al seu mercat. 

 

2. Indústria vol augmentar el termini de les inversions del PERTE VEC fins a 

2028 (Cinco Días, 27 de gener)  

El Govern està negociant amb Brussel·les perquè el termini per a realitzar 

les inversions del PERTE del motor s'ampliï fins a 2028. Així ho va 

assegurar la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, en 

unes declaracions recollides per EP, abans de la reunió extraordinària de 

la Conferència Sectorial de Turisme del divendres. D'aquesta manera, 

l'Executiu tracta de satisfer la principal demanda de la indústria de 

l'automòbil, que ha recalcat la necessitat de fer diversos canvis en la 

segona convocatòria del PERTE del motor perquè, aquesta vegada sí, 

s'esgotin els fons (en la primera línia van quedar sense assignar el 75%, 

uns 2.182 milions d'euros). 

 

3. El IDAE publica el mapa de projectes de més de 40 comunitats 

energètiques d'Espanya (Europa Press, 24 de gener) 

nstitut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), dependent del 

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat 

aquest dimarts la primera fase del mapa de comunitats energètiques del 

programa 'CE Implementa', dins del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR). 

 

4. El Govern resol ajudes per a projectes 5G per 20 milions amb MásMóvil i 

Cellnex entre els receptors (Europa Press, 23 de gener) 

Això suposa un terç de la dotació total del programa, les ajudes del qual es 

van convocar a l'agost, la qual cosa ha portat al Ministeri d'Assumptes 

Econòmics i Transformació Digital a llançar una segona convocatòria amb 

una quantia major de la prevista (60 milions d'euros enfront dels 30 

milions d'euros inicials) per a utilitzar els fons. 

 

5. Volkswagen no descarta presentar-se al segon PERTE VEC i explora 

ajudes dels incentius regionals (Europa Press, 23 de gener)  

Volkswagen no descarta presentar-se a la segona convocatòria del 

Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del 

Vehicle Elèctric i Connectat (PERTE VEC), al mateix temps que continuarà 

"explorant vies addicionals" d'ajudes a través dels incentius regionals, 

segons han assenyalat directius de la companyia en el marc d'una visita 

institucional a la seva planta en Salzgitter (Alemanya). 

 

6. Arcelor aconsegueix 450 milions d'ajudes públiques per a les seves 

plantes a Astúries (El Economista, 23 de gener) 

Els fons europeus destinats a la rehabilitació d'habitatges i edificis 

residencials estan embussats en mans de les comunitats autònomes. Així 

ho denuncien des del sector immobiliari, que asseguren que la lentitud 

administrativa a nivell regional està sent “desesperant” i suposa un 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/27/companias/1674823427_012847.html
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-idae-publica-mapa-proyectos-mas-40-comunidades-energeticas-espana-20230124171149.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-resuelve-ayudas-proyectos-5g-20-millones-masmovil-cellnex-receptores-20230123140341.html
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-volkswagen-no-descarta-presentarse-segundo-perte-vec-explora-ayudas-incentivos-regionales-20230123171557.html
https://www.eleconomista.es/industria/noticias/12118191/01/23/ArcelorMittal-logra-450-millones-de-ayudas-publicas-para-descarbonizar-sus-plantas-en-Asturias.html


important escull per al compliment dels terminis establerts per Europa, 

que requereixen que tots els fons estiguin consumits en 2026. 

 

7. El Govern obre el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes del 

PERTE agroalimentari per 510 milions (Europa Press, 23 de gener) 

En concret, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia aquest dilluns, 

23 de gener, i finalitzarà el 28 de febrer de 2023, segons publicava el 

Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) a la fi del passat mes de desembre. 

   

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

 

https://www.europapress.es/asturias/asturias-rural-00671/noticia-gobierno-abre-plazo-presentacion-solicitudes-ayudas-perte-agroalimentario-510-millones-20230123100330.html

