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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 40 milions d'euros a la 

convocatòria Neotec per a empreses tecnològiques (Plan de 

Recuperación, 23 de febrer) 

Com a novetat, Neotec 2023 integra la línia Neotec Dones i es 

destinaran 5 milions d'euros del pressupost total a projectes 

d'empreses innovadores liderats per dones. El termini per a la 

presentació de sol·licituds estarà obert del 28 de febrer fins al 20 

d'abril de 2023. 

 
 

2. Ampliació del termini de sol·licituds del segment I del Kit Digital 

del 15 de març de 2023 al 31 de desembre de 2024 

 

 
 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-40-millones-de-euros-la-convocatoria-neotec-para-empresas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-40-millones-de-euros-la-convocatoria-neotec-para-empresas
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/677368
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-AGRO/Paginas/Index.aspx


3. Ampliació del termini de sol·licituds del segment II del Kit Digital 

del 2 de setembre de 2023 al 31 de desembre de 2024 

 

  
 

1. Ampliació del termini de sol·licituds del segment III del Kit Digital 

del 20 de octubre de 2023 al 31 de desembre de 2024 

 

  
 

 

 

Anuncis del Govern rellevants:             

  

1. Govern i farmacèutics impulsen un programa per a la millora de 

l'atenció sanitària, social i assistencial en el medi rural (Plan de 

Recuperación, 2 de març) 

El Govern d'Espanya i el Consell General de Col·legis Oficials de 

Farmacèutics (CGCOF) impulsaran la millora de l'atenció sanitària, 

social i assistencial de les àrees rurals del nostre país, gràcies al 

Programa de la Farmàcia Comunitària Rural, que facilitarà el 

desenvolupament de serveis assistencials prestats des de les 

farmàcies comunitàries en coordinació amb la resta de les 

estructures sanitàries i socials. 

 

2. Butlletí del Pla de Recuperació (18 - 24 febrer 2023) (Plan de 

Recuperación, 27 de febrer) 

 

3. El Govern mobilitza 258 milions d'euros en 227 projectes per a 

millorar la competitivitat del sector comercial (Plan de 

Recuperación, 27 de febrer) 

En 2021 i 2022 el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha 

mobilitzat prop de 258 milions d'euros per a millorar l'activitat 

comercial, dels 208 milions han finançat 227 projectes a través de 

les línies de mercats sostenibles, mercats en zones rurals i 

enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques. La resta, 

50 milions, corresponen al Fons Tecnològic que gestionen les 

comunitats autònomes (CC.AA.). Això suposa l'execució del 62% 

del total del pressupost destinat per al període 2021-23. 

 

4. La primera convocatòria d'ajudes del PERTE de Digitalització del 

Cicle de l'Aigua finalitza amb 158 projectes i 1.022 milions 

sol·licitats (Plan de Recuperación, 24 de febrer) 

El termini de presentació de sol·licituds per a la primera 

convocatòria d'ajudes del PERTE de Digitalització del Cicle de 

l'Aigua, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-y-farmaceuticos-impulsan-un-programa-para-la-mejora-de-la-atencion-sanitaria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-y-farmaceuticos-impulsan-un-programa-para-la-mejora-de-la-atencion-sanitaria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-18-24-febrero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-18-24-febrero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-moviliza-258-millones-de-euros-en-227-proyectos-para-mejorar-la-competitividad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-moviliza-258-millones-de-euros-en-227-proyectos-para-mejorar-la-competitividad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/primera-convocatoria-ayudas-perte-digitalizacion-ciclo-agua-finaliza-158-proyectos-mil-millones
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-6158
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-6157


Demogràfic (MITECO), ha finalitzat amb 158 projectes presentats 

que abasten aproximadament 3.800 municipis de tot el territori 

espanyol, donant servei a una població pròxima a 37 milions 

d'habitants. 

 

5. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació sotmet a 

informació pública la norma que modifica les bases reguladores 

d'ajudes estatals a projectes d'inversió (Plan de Recuperación, 21 

de febrer) 

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha iniciat el 

procediment d'informació i consulta pública del projecte de reial 

decret que modifica les bases reguladores de les dues normes que 

regulen la concessió d'ajudes estatals a projectes d'inversió del Pla 

d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la 

ramaderia (II) i (III), inversions C3.I3 i C3.I4, amb l'objectiu de 

millorar l'eficàcia en la gestió dels fons procedents del Pla de 

Recuperació i Resiliència. 

 

6. Butlletí del Pla de Recuperació (11 - 17 febrer 2023) (Plan de 

Recuperación, 20 de febrer) 

 

  
 

 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU 

 

1. El president de la Xunta demanda que en el PERTE naval es tingui en 

compte el pes de Galícia en el sector (El Economista, 3 de març) 

El president de la Xunta, Alfonso Rueda, demanda que en el PERTE del 

naval el Govern central tingui en compte el pes significatiu de Galícia en el 

sector. El mandatari gallec el va reclamar en la reunió que va mantenir 

avui amb el comitè executiu de Navalia per a l'organització de la fira del 

pròxim any, una trobada al qual va acudir acompanyat del vicepresident 

primer i conselleiro d'Economia, Indústria i Innovació, Francisco Conde. 

 

2. El Govern ja ha executat més del 65% de la primera part del PERTE de 

Salut (El Economista, 27 de febrer) 

El Govern d'Espanya ja ha mobilitzat més del 65% dels fons dels Projectes 

Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte), 

segons el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del 

Ministeri de Ciència i Innovació. "El món de la sanitat a Espanya té un bon 

futur", afirma el director general del CDTI, Javier Ponce. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ministerio-agricultura-pesca-alimentacion-informacion-publica-norma-bases-proyectos-inversion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-11-17-febrero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-11-17-febrero-2023
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/12170002/03/23/El-presidente-de-la-Xunta-demanda-que-en-el-Perte-naval-se-tenga-en-cuenta-el-peso-de-Galicia-en-el-sector.html
https://www.eleconomista.es/salud/noticias/12165836/02/23/El-Gobierno-ya-ha-ejecutado-mas-del-65-de-la-primera-parte-del-Perte-de-Salud.html


3. L'Eurocambra veu traves burocràtiques a l'ús de l'ajuda europea i 

demana agilita (Expansión, 23 de febrer) 

La missió de control de les ajudes comunitàries enviada a Espanya pel 

Parlament Europeu ha conclòs. La delegació, composta per una desena 

d'eurodiputats de diferents partits als que s'ha vingut a comparar amb els 

homes de negre de la troica, ha conclòs que l'execució dels 

fons Next Generation a Espanya transcorre sense indicis de frau o cap 

infracció, però ha sofert retards en l'articulació de mecanismes de control 

i necessita alleugerir la seva "càrrega burocràtica" per a accelerar la seva 

arribada a l'economia real. 

 

4. Díaz recorre a les consultores per a fiscalitzar els seus fons europeus (El 

Mundo, 22 de febrer) 

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha recorregut d'urgència al sector privat de 

la consultoria per a fiscalitzar la gestió dels fons europeus en els quals 

participa el seu departament i garantir davant Brussel·les que els diners 

s'està gastant de manera adequada. Quatre dies abans del 

desembarcament de la missió del Parlament Europeu a Espanya, el 

Ministeri de Treball va llançar una licitació per a contractar el "servei de 

desenvolupament de consultoria i auditoria sobre la gestió dels fons 

europeus" per un total de 136.615 euros. 

 

5. Brussel·les dona llum verda al Govern per a ampliar els terminis 

d'inversió en el PERTE del cotxe elèctric (El Diario, 21 de febrer) 

Maroto ha indicat que Brussel·les “ens ha aprovat l'ampliació de les 

inversions” respecte a l'àmbit del PERTE, el projecte estratègic per a la 

recuperació i transformació econòmica, lligat al cotxe elèctric. Un termini 

inicial que, en principi, contemplava fins a 2025 i que, finalment, s'amplia 

fins a 2028. 

 

6. Indústria obre la porta al fet que els cotxes híbrids entrin en el 
segon PERTE (El Economista, 21 de febrer) 
El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha obert la porta al fet que la 
segona edició del PERTE del vehicle elèctric i connectat 
(PERTE_*VEC) pugui beneficiar a projectes relacionats amb la producció 
de models híbrids, una de les exigències del sector. No obstant això, la 
titular d'Indústria, Reyes Maroto, va confirmar en el Fòrum Anfac La 
mobilitat de Tod@s que perquè aquesta mesura es pugui dur a terme 
“sempre que compleixi el condicionant DNSH (relatiu a no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient), una taxonomia que ha de complir 
qualsevol projecte d'inversió que es financi amb els 
fons Next Generation”. 
 

7. La UE amenaça a Espanya amb congelar fons si no reforma les pensions 
(El País, 21 de febrer) 
Comissió Europea ja té llista l'eina per a reduir parcialment els pagaments 
del fons de recuperació quan un país no compleixi amb part de les fites i 
reformes pactats. No obstant això, abans que aquesta rebaixa sigui 
definitiva, donarà sis mesos a l'Estat incomplidor perquè corregeixi la 

https://www.expansion.com/economia/2023/02/22/63f6038de5fdea8b298b45c2.html
https://www.elmundo.es/economia/2023/02/22/63f657f0fdddff947a8b45c6.html
https://www.elmundo.es/economia/2023/02/22/63f657f0fdddff947a8b45c6.html
https://www.eldiario.es/economia/bruselas-da-luz-verde-gobierno-ampliar-plazos-inversion-perte-coche-electrico_1_9971131.html
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/12158729/02/23/Industria-dispuesta-a-que-los-coches-hibridos-entren-en-la-segunda-edicion-del-Perte.html
https://elpais.com/economia/2023-02-21/bruselas-impondra-la-sancion-maxima-a-espana-si-incumple-con-la-reforma-de-la-pensiones.html


situació. Si en aquest període no l'ha fet, “la respectiva quantitat serà 
suspesa permanentment i deduïda del pressupost del pla”, explica 
l'Executiu europeu en la comunicació presentada ahir. 

 
8. La UE aprova el pagament de 6.000 milions més en ajudes per a Espanya 

(El Periódico de España, 17 de febrer) 
La Comissió Europea va anunciar el divendres que autoritza el 
desemborsament a Espanya del tercer tram del Pla de Recuperació, per 
valor de 6.000 milions d'euros, després d'avaluar de manera satisfactòria 
el compliment de les 29 fites i objectius d'inversions i reformes 
compromeses pel Govern espanyol per al primer semestre de 2022. 
«Celebro anunciar que Espanya ha fet un altre pas important en el seu 
camí cap a la recuperació», va valorar la presidenta de la Comissió. 
 
 

 

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

 

https://www.epe.es/es/activos/20230217/bruselas-autoriza-pago-6-000-83138436

