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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. Ciència i Innovació destina 260 milions d'euros a la convocatòria 

per a projectes de R+D+I en col·laboració públic-privada (Plan de 

Recuperación, 14 de febrer) 

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha destacat que 

aquests projectes mobilitzaran inversió privada, generaran 

ocupació, milloraran les capacitats tecnològiques del país i 

reforçaran la capacitat de lideratge internacional del sistema 

espanyol de ciència i innovació. 

 

 
 

2. Ampliació del termini de sol·licituds de la convocatòria d'ajudes 

per a l'enfortiment industrial dins del PERTE Agroalimentari fins 

al 15 de març 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-260-millones-de-euros-la-convocatoria-para-proyectos-de-idi
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-260-millones-de-euros-la-convocatoria-para-proyectos-de-idi
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2022


 
 

3. Obertura del termini de sol·licituds del programa UNICO Sectorial 

5G 2023 

 

  
 

 

Anuncis del Govern rellevants:             

  

1. La Comissió Europea dona el vistiplau al tercer desemborsament 

del Pla de Recuperació i Espanya es manté com el país més 

avançat en l'execució dels fons (Plan de Recuperación, 17 de 

febrer) 

La Comissió Europea ha avaluat positivament el compliment de 29 

fites i objectius (23 fites i 6 objectius) vinculats al tercer 

desemborsament del Pla de Recuperació per un total de 6.000 

milions d'euros. El Govern d'Espanya va sol·licitar formalment el 

desemborsament l'11 de novembre, després d'haver donat 

compliment a les fites i objectius al llarg del primer semestre de 

2022. 

 

2. Resoltes convocatòries de fons Next Generation EU per 23.300 

milions d'euros, que financen a més de 190.000 projectes (Plan de 

Recuperación, 16 de febrer) 

Espanya va accelerar en 2022 l'execució dels fons europeus 

NextGenerationEU, amb més de 23.300 milions d'euros en 

convocatòries d'ajudes i licitacions resoltes a tancament de 2022 

que estan finançant ja més de 190.000 projectes d'empreses, 

centres de recerca, ciutadans i administracions en tots els 

territoris. 

 

3. Ribera anuncia que ja s'han activat 8.862 milions d'euros del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per a transició 

energètica (Pla de Recuperació, 16 de febrer) (Plan de 

Recuperación, 16 de febrer) 

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició 

Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha informat que 

Espanya ha reduït la seva demanda de gas natural un 22% des d'el 

mes d'agost passat i fins al 31 de gener de 2023, en comparació 

amb el nivell de consum del mateix període en els últims cinc anys; 

considerant el saldo importador del quinquenni, la reducció de la 

demanda interna aconsegueix el 24%. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-da-el-visto-bueno-al-tercer-desembolso-del-plan-de-recuperacion-y
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resueltas-convocatorias-de-fondos-next-generation-eu-por-23300-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resueltas-convocatorias-de-fondos-next-generation-eu-por-23300-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ribera-anuncia-que-ya-se-han-activado-8862-millones-de-euros-del-plan-de-recuperacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ribera-anuncia-que-ya-se-han-activado-8862-millones-de-euros-del-plan-de-recuperacion
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-AGRO/Paginas/Index.aspx
https://portalayudas.mineco.gob.es/Programa_UNICO_SECTORIAL_2023/Paginas/Index.aspx


4. Espanya contribuirà amb 1.000 milions d'euros a un nou fons 

europeu de suport a startups tecnològiques capdavanteres (Plan 

de Recuperación, 14 de febrer) 

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital, Nadia Calviño, ha formalitzat la posada en 

marxa de la iniciativa European Tech Champions (ETCI) en una 

declaració conjunta amb els ministres d'Economia d'Alemanya, 

França, Itàlia i Bèlgica en el marc de l'Eurogrup. 

 

5. Butlletí del Pla de Recuperació (4 - 10 febrer 2023) (Plan de 

Recuperación, 13 de febrer) 

 

6. Morant destaca que el Pla Complementari d'Astrofísica i Física 

d'Altes Energies mobilitzarà prop de 40 M€ (Plan de 

Recuperación, 9 de febrer) 

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha presentat a la 

Universitat Autònoma de Barcelona el Pla Complementari 

d'Astrofísica i Física d'Altes Energies, un programa de R+D+I que 

compta amb un pressupost total de 39,1 milions d'euros, dels quals 

el ministeri aportarà 23 milions gràcies als fons europeus del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

7. Impuls a la construcció en lloguer assequible i rehabilitació de 

1.640 habitatges en 7 comunitats autònomes (Plan de 

Recuperación, 8 de febrer) 

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, ha presidit la signatura de diversos acords amb Canàries, 
Castella i Lleó, Extremadura, La Rioja, Madrid, Múrcia i Navarra i 
diversos ajuntaments per a construir i rehabilitar 1640 habitatges i 
facilitar l'accés a un habitatge digne, sostenible i assequible. 
 

8. El Govern autoritza un encàrrec a la societat estatal Tragsatec per 

a reforçar l'assistència a les Administracions Públiques en el Pla 

de Recuperació (Plan de Recuperación, 7 de febrer) 

El Consell de Ministres ha autoritzat encarregar a la Societat Estatal 

Tecnologies i Serveis Agraris, S. a., S.M.E., M.P., (Tragsatec) la 

prestació del servei per a l'assistència i dinamització de la 

participació de les Administracions Públiques en el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Un reforç dirigit 

especialment a les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals i els 

seus organismes i entitats públics dependents o vinculats. També 

s'oferirà a les Universitats públiques. 

 

9. Butlletí del Pla de Recuperació (28 gener - 3 febrer 2023) (Plan de 

Recuperación, 6 de febrer) 

 

  
 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-contribuira-con-1000-millones-de-euros-un-nuevo-fondo-europeo-de-apoyo-startups
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-contribuira-con-1000-millones-de-euros-un-nuevo-fondo-europeo-de-apoyo-startups
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-04-10-febrero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-04-10-febrero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-destaca-que-el-plan-complementario-de-astrofisica-y-fisica-de-altas-energias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-destaca-que-el-plan-complementario-de-astrofisica-y-fisica-de-altas-energias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/impulso-la-construccion-en-alquiler-asequible-y-rehabilitacion-de-1640-viviendas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/impulso-la-construccion-en-alquiler-asequible-y-rehabilitacion-de-1640-viviendas
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2023/CONSEJO-DE-MINISTROS/07-02-23-NP-CM-Encargo-Tragsatec-PRTR.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-28-enero-03-febrero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-28-enero-03-febrero-2023


  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU 

 

1. Brussel·les garanteix que el tercer pagament de fons europeus arribarà a 

Espanya en els pròxims dies (Europa Press, 13 de febrer) 

El comissari europeu d'Economia, Paolo Gentiloni, ha garantit aquest 

dijous que el tercer pagament del fons de Recuperació i Resiliència, amb 

un desemborsament de 6.000 milions d'euros, arribarà a Espanya en els 

pròxims dies. 

 

2. El Ministeri d'Indústria refreda el PERTE del tèxtil (Moda.es, 10 de febrer) 

El finançament s'allunya de la moda espanyola. Unes setmanes després 

que el sector tèxtil a Espanya s'agrupés per a sol·licitar un Projecte 

Estratègic per a la Recuperació Econòmica (Perte), el Ministeri d'Indústria 

dubta que aquesta fórmula sigui l'adequada, segons La Informació. 

 

3. Santander signa un acord amb Orange per a impulsar les ajudes del Kit 

Digital entre els seus clients pimes, microempreses i autònoms (El 

Economista, 10 de febrer) 

Santander ha signat un acord amb Orange, pel qual l'operadora es 

converteix en agent digitalitzador del banc per a impulsar les ajudes del 

Kit Digital entre els seus clients pimes, microempreses i autònoms. El 

programa, finançat pels fons europeus, va dirigit a empreses espanyoles 

de menys de 50 empleats, que poden disposar de fins a 12.000 € per a 

contractar solucions digitals que permetin fer créixer els seus negocis o 

millorar l'eficiència dels seus processos. 

 

4. Calviño citarà als bancs per a portar a les empreses 84.000 milions 

(Expansión, 10 de febrer) 

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia 

Calviño, convocarà pròximament una reunió amb la patronal, els sindicats 

i amb el sector financer amb la finalitat de " canalitzar de la forma més 

eficient" els nous 84.000 milions d'euros de préstecs assignats a Espanya 

dels fons europeus. Aquest és el segon tram del transvasament dels citats 

fons que, finalment, en 2026 poden ascendir a 160.000 milions d'euros. 

 

5. La falta de mà d'obra resta un 25% a l'impacte en PIB de l'ajuda europea 

(Expansión, 7 de febrer) 

Els fons europeus associats al Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència seran un dels principals motors del creixement econòmic en els 

pròxims anys, però el seu impacte serà dispar per sectors. El Banc 

d'Espanya estima que els més beneficiats seran els relacionats amb la 

digitalització i la construcció, i que l'increment potencial del PIB frega el 

2% anual. No obstant això, alerta, l'escassetat de mà d'obra qualificada 

amenaça amb restar una quarta part d'aquest creixement extra. " El 

https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-bruselas-bruselas-garantiza-tercer-pago-fondos-europeos-llegara-espana-proximos-dias-20230213142704.html
https://www.modaes.com/entorno/el-ministerio-de-industria-enfria-el-perte-del-textil
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/12142990/02/23/Santander-firma-un-acuerdo-con-Orange-para-impulsar-las-ayudas-del-Kit-Digital.html
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/12142990/02/23/Santander-firma-un-acuerdo-con-Orange-para-impulsar-las-ayudas-del-Kit-Digital.html
https://www.expansion.com/economia/2023/02/10/63e550fde5fdeab1568b45ef.html
https://www.expansion.com/economia/2023/02/07/63e15ab0468aeb36158b4573.html


programa europeu Next Generation EU (NGEU) suposa, per la seva 

elevada quantia i pel seu enfocament estructural, una oportunitat única 

per a impulsar el creixement de l'economia espanyola", defensa el Banc 

d'Espanya en el seu informe El Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència i el seu impacte macroeconòmic des d'una perspectiva 

sectorial, publicat ahir.  

 

6. Transports accelera i ja adjudica el 53% dels fons ‘NextGen’ (El 

Economista, 7 de febrer)  

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana accelera en el 

repartiment dels fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR). El departament que dirigeix Raquel Sánchez ja ha 

mobilitzat 13.071,5 milions d'euros entre licitacions, convocatòries 

d'ajudes a fons perdut, transferències a comunitats i ciutats autònomes i 

incentius fiscals, d'acord amb dades oficials consultades per 

eleconomista.es. Aquesta xifra, corresponent a la fi de 2022, equival al 

78% dels 16.753 milions que té assignats aquest ministeri –el Pla en el seu 

conjunt supera els 70.000 milions–, que és el que compta amb major 

dotació. Incloent les partides aprovades per a transferir elevava el 

percentatge fins al 85% al tancament del passat exercici –més de 14.200 

milions–. 

 

7. El Tribunal de Comptes de la UE entra en el control dels fons (El 

Economista, 7 de febrer) 

Fonts de Parlament Europeu van confirmar aquest dilluns a elEconomista 

que aquest dijous tindrà lloc una reunió preparatòria de la missió 

fiscalitzadora que visitarà Madrid els dies 20, 21 i 22 de febrer, a fi 

d'analitzar la gestió i transparència dels fons Next Generation, per part de 

les administracions públiques al llarg de l'any 2021. A aquesta trobada 

preparatòria, que comptarà amb la presència de Céline Gauer -cap del 

grup de treball de Recuperació i Resiliència- i de Declan Costello -director 

adjunt de la Unió Europea, i artífex del rescat de l'economia grega-, també 

assistiran representants de l'Oficina de Lluita contra el frau -OLAF-, així 

com Ivana Maleti, en nom del Tribunal de Comptes Europeu. 

 

8. Indústria corteja a Tata perquè obri la seva fàbrica de bateries europea a 

Espanya (Cinco Días, 7 de febrer) 

En cas de concretar-se a Espanya, el projecte de Tata Motors s'uniria a la 

gigafactoría de bateries de Volkswagen a Sagunt (València) i podria optar 

a la segona convocatòria de les ajudes del projecte estratègic per a la 

recuperació i transformació econòmica del vehicle elèctric i connectat 

(Perte VEC), del qual encara queden per repartir 2.181 milions d'euros. 

Igual que en el cas de Tata Motors, l'empresa eslovaca Inobat també està 

decidint si instal·lar a Espanya la seva pròxima fàbrica de bateries. 

 

9. Informe de seguiment dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i 
Transformació Econòmica (PERTE) (CEOE, febrer 2023) 

 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art12.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art12.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art12.pdf
https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12138280/02/23/Transportes-acelera-con-los-fondos-NextGen-y-ya-adjudica-mas-de-5800-millones.html
https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12138280/02/23/Transportes-acelera-con-los-fondos-NextGen-y-ya-adjudica-mas-de-5800-millones.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12138127/02/23/El-Tribunal-de-Cuentas-Europeo-entra-en-el-control-de-los-fondos-Next-Generation-de-Espana.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12138127/02/23/El-Tribunal-de-Cuentas-Europeo-entra-en-el-control-de-los-fondos-Next-Generation-de-Espana.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/06/companias/1675693273_743402.html
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-1


10. Informe de Fedea “El Mecanisme de Recuperació i Resiliència a Espanya: 
balanç provisional i propostes de millora” (FEDEA, 23 de gener) 

 

 

 
 

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

 

https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2023/eee2023-03.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio

