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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. Publicades les bases reguladores i la convocatòria 2021 d'ajudes per a projectes de 

digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic, en el marc del PRTR 

(Dotació pressupostària: 25 M€) 

 
 

2. Publicada la convocatòria d'ajudes a projectes d'I+D empresarial d'aplicació als 

àmbits d'audiovisual i dels videojocs, i la transferència i adaptació d'aquests 

desenvolupaments a altres sectors d'aplicació (Dotació pressupostària: 30 M€) 

 
 

3. El Ministeri de Ciència i Innovació destina 80 milions d'euros a la convocatòria 2022 

del Programa Tecnològic Aeronàutic (La Moncloa, 7 de juny) 

El Ministeri de Ciència i Innovació destinarà 80 milions d'euros a la convocatòria 2022 

del Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA) a través del Centre per al Desenvolupament 

Tecnològic Industrial (CDTI). La convocatòria estarà oberta des del 8 de juny fins al 14 

de juliol de 2022. 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-80-millones-de-euros-a-la-convocatoria-2022
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/ayudas-para-proyectos-de-digitalizacion-de-ultima-milla-en-empresas-del-sector-turistico
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programa-proyectos-de-id-de-tecnologias-audiovisuales-y-de-los-videojuegos


 
 

4. Obert el termini de presentació de sol·licituds dels programes formatius amb 

compromisos de contractació a treballadors desocupats (Dotació pressupostària: 120 

M€) 

 
 

5. Actualització del mapa d'ajudes de competitivitat i sostenibilitat en agricultura i 

ramaderia 

 
 Ajudes agricultura i ramaderia 

 Programa 
1 

Programa 
2 

Programa 
3 

Programa 4 
Pressupost 
(M€, 2022-

2023) 

Estat de la 
convocatòria 

 Fems Hivernacles 
Energies 

renovables 
Tecnologies 

4.0 
  

Andalusia Link Link Link Link 40,62 
Tancament 

pròxim 
(16/06) 

Aragó Link 
Link 5,51 Oberta 

Astúries N/A N/A N/A N/A N/A Pendent 

Illes Balears N/A N/A Link Link 
0,68 Oberta 

Canàries Link 2,74 Tancament 

Cantàbria Link 
1,10 Oberta 

Castella – La 
Manxa 

Link 7,60 Oberta 

Castella – 
Lleó 

Link Link Link Link 
9,32 Oberta 

Catalunya Link Link Link Link 6,40 Oberta 

Extremadura Link Link Link Link 4,53 Tancament 

Galícia Link 7,41 Oberta 

Madrid Link Link Link Link 0,60 Tancament 

Múrcia Link Link Link Link 
5,36 Tancament 

Navarra Link Link Link Link 2,17 Oberta 

País Basc Link Link Link Link 
1,16 Tancament 

La Rioja Link Link Link Link 0,69 Tancament 

València Link Link Link Link 2,90 Tancament 

 

 

6. Actualització del mapa d'ajudes de rehabilitació d'habitatges (programes per a 
particulars)  
 

 Ajudes rehabilitació d'habitatge   

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24775.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24770.html
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24776.html
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623116
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622579
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=660089&lang=es
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=660185&lang=es
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621907
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616413
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623088
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623069
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623074
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623081
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623084
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621812
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621813
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622299
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622264
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618740
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618769
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618771
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618770
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0426-280422-0005_gl.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623434
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623435
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623436
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623818
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623894
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621432
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621441
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621450
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621411
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621732
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622609
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622621
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622627
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616963
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616965
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616966
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623727
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623891
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623878
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623530
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/ayudas-destinadas-al-programa-tecnologico-aeronautico
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programas-formativos-con-compromisos-de-contratacion-trabajadores-desempleados


 Programa 3 Programa 4 Programa 5 
Pressupost 

(M€) 
Estat de la 

convocatòria 

 Nivell d'edifici 
Eficiència 

energètica 
Llibre de 
l'edifici   

Andalusia N/A N/A N/A N/A Pendent 

Aragó N/A N/A N/A N/A Pendent 

Astúries N/A N/A N/A N/A Pendent 

Illes Balears N/A N/A N/A N/A Pendent 

Canàries N/A N/A N/A N/A Pendent 

Cantàbria Link 8,22 Oberta 

Castella – La 
Manxa 

Link Link Link 26,16 Oberta 

Castella – Lleó N/A N/A N/A N/A Pendent 

Catalunya Link 56,48 Oberta 

Extremadura Link 11,18 Oberta 

Galícia Link Link Link 27,11 Oberta 

Madrid Link Link Link 58,00 Oberta 

Múrcia Link N/A Link 3,04 Oberta 

Navarra Link Link Link 11,25 Oberta 

País Basc N/A N/A N/A N/A Pendent 

La Rioja Link Link Link 4,52 Oberta 

València Link N/A 20,88 Oberta 

 
 

7. Actualització del mapa d'ajudes de flotes de transport de viatgers i mercaderies en 
empreses privades  

 Ajudes de flotes de transport  

CCAA 
Dotació 

pressupostària 

Termini de presentació 

Inicio Fin 

Andalusia 28,2 26/05/2022 

30/04/2024 
excepto la 

Actividad 4, 
que finaliza 

el 
31/12/2023 

Aragó 6,1 21/04/2022 

Astúries 3,3 25/05/2022 

Illes Balears 3,6 17/03/2022 

Canàries Pendent Pendent 

Cantàbria 2,5 01/06/2022 

Castella – La 
Manxa 

12,4 16/03/2022 

Castella – Lleó 12,4 21/05/2022 

Catalunya 21,7 15/03/2022 

Ceuta Pendent Pendent 

Com. Valenciana 18,7 02/05/2022 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/624363
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/629806
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623811
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615728
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/688992.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=P34QSjTkSvBdB63Ve3smKopF%2Ftw%3D&Expires=1651603488
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/675213.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=mNVHEJ6Ejgs3S0XGbnNNP7o6muo%3D&Expires=1651601924
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626148
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/683782.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=LbiT3jU1nb%2BE19sSrnlpqxaYWlc%3D&Expires=1651603952
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626177
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630069
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630071
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630072
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630754
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630754
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/2
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597322
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597320
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597323
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604666


Extremadura Pendent Pendent 

Galícia 12,4 02/04/2022 

Madrid 16,7 26/04/2022 

Melilla 0,7 12/03/2022 

Múrcia 9,2 06/04/2022 

Navarra 2,9 

Día 
siguiente 

de la 
publicación 
en el BON 

País Basc 6,4 15/03/2022 

La Rioja 1,5 17/03/2022 

 
 
Anuncis del Govern rellevants: 

         
1. Raquel Sánchez anuncia una nova convocatòria de 500 milions per a implantar zones 

de baixes emissions i la sostenibilitat del transport urbà (La Moncloa, 9 de juny) 

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat que 

el Ministeri llançarà el mes que ve una nova convocatòria de 500 milions per a la 

implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del 

transport urbà. 

 

2. Es publiquen les bases reguladores de les ajudes per a impulsar el desplegament 5G 

en carreteres, ferrocarrils i zones rurals (La Moncloa, 6 de juny) 

El Boletín Oficial del Estado ha publicat les bases que regulen la concessió de les ajudes 

del Programa UNICO 5G Xarxes - Passives. El Programa UNICO 5G Xarxes - Passives 

està destinat a impulsar i accelerar el desplegament de la tecnologia 5G en carreteres i 

ferrocarrils (nacionals i transfronterers) i en determinades zones rurals que compleixin 

uns requisits. Aquesta ordre de bases estableix el marc per al llançament de les 

convocatòries. 

 

3. El Govern aprova el Projecte Estratègic de l'Economia Social i de les Cures (La 

Moncloa, 31 de maig) 

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte Estratègic per a la Recuperació i 

Transformació Econòmica (PERTE) de l'Economia Social i de les Cures en el qual 

s'invertiran més de 800 milions d'euros fins a 2026. 

 
 

 

  

Noticies destacables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU 

1. El Perte del vehicle elèctric mobilitzarà 11.855 milions en 13 projectes (El 

Economista, 10 de juny) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-una-nueva-convocatoria-de-500-millones-para-implantar-zonas-de
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/se-publican-las-bases-reguladoras-de-las-ayudas-para-impulsar-el-despliegue-5g-en-carreteras-ferrocarriles
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-estrategico-de-la-economia-social
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-estrategico-de-la-economia-social
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/11811643/06/22/El-Perte-del-coche-electrico-movilizara-11855-millones-de-euros-en-13-proyectos.html
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/11811643/06/22/El-Perte-del-coche-electrico-movilizara-11855-millones-de-euros-en-13-proyectos.html


El Perte del vehicle elèctric i connectat (Perte_VEC), la finestreta del qual 

per a optar als fons va tancar el passat 3 de juny ha rebut un total de 13 

projectes tractors per un import de 5.927 milions d'euros d'inversió 

subvencionable, que s'espera que mobilitzin fins a 11.855 milions d'euros. 

 

2. El Govern gastarà 31 milions dels fons europeus en una fàbrica d’'apps' 

(Libre Mercado, 8 de juny)  

El Govern dedicarà 31 milions dels fons europeus (UE) a desenvolupar una 

fàbrica d’'apps' mòbils. D'una banda, la Junta de Contractació del Ministeri 

d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha anunciat una 

convocatòria amb aquest objecte i amb un pressupost de 28 milions en el 

Portal de Contractació del Sector Públic i la pàgina web del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). L'obertura i licitació es 

produirà "pròximament". 

 

3. Govern autoritza a Sepi a crear una societat estatal per a PERTE 

microxips (El Diario.es, 7 de juny) 

El Consell de Ministres ha autoritzat la Societat Estatal de Participacions 

Industrials (SEPI) a crear una societat mercantil estatal per a "garantir" la 

gestió del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 

Econòmica (PERTE) dedicat als microxips. La portaveu del Govern, Isabel 

Rodríguez, ha anunciat -en la roda de premsa posterior al Consell de 

Ministres- que aquesta societat permetrà garantir la gestió d'un projecte 

que contempla una inversió pública que podria arribar als 12.250 milions 

fins a 2027. Amb aquest acord s'autoritza la SEPI a constituir, a través de 

la seva filial SEPI Desenvolupament Empresarial (Sepides), una Societat 

Anònima Mercantil Estatal amb un capital social inicial de 2 milions 

d'euros, segons han informat aquest dimarts fonts del Govern. Aquest nou 

ens es dirà Societat Estatal de Microelectrònica i Semiconductors i la seva 

capital estarà adscrit 100% a Sepides. Amb aquest PERTE, impulsat gràcies 

a l'arribada dels fons europeus, es preveu convertir a Espanya un en 

referent en microelectrònica i semiconductors. 

 

4. Red.es i el Consell General d'Economistes d'Espanya signen un protocol 

per a fer costat a PiMEs i autònoms en el coneixement de les ajudes del 

programa Kit Digital (La Moncloa, 7 de juny) 

Red.es i el Consell General d'Economistes d'Espanya, han signat un 

protocol per a col·laborar en la difusió del programa de Kit Digital a PiMEs, 

microempreses i autònoms. Per mitjà d'aquest programa –posat en marxa 

el mes de març passat– s'han concedit fins avui 10.000 subvencions que 

equivalen a 120 milions d'euros en ajudes per a la digitalització. El 

protocol permetrà donar a conèixer els avantatges i manera de sol·licitar 

les ajudes d'aquest programa i facilitarà l'execució dels fons europeus de 

recuperació NextGenerationEU en aquest àmbit. 

 

5. El 45% de les PiMEs entre 10 i 49 treballadors de Madrid sol·liciten 

l'ajuda de Kit Digital (La Moncloa, 6 de juny) 

https://www.libremercado.com/2022-06-09/sanchez-gasta-31-millones-de-fondos-europeos-en-desarrollar-una-fabrica-de-apps-6905431/
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-autoriza-sepi-crear-sociedad-estatal-perte-microchips_1_9061740.html#:~:text=Madrid%2C%207%20jun%20(EFE),Perte)%20dedicado%20a%20los%20microchips.
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/red-punto-es-y-el-consejo-general-de-economistas-de-espana-firman-un-protocolo-para-apoyar-a-pymes-y-autonomos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-45-por-ciento-de-las-pymes-entre-10-y-49-trabajadores-de-madrid-solicitan-la-ayuda-de-kit-digital


En la Comunitat Autònoma de Madrid hi ha 20.733 empreses d'entre 10 i 

menys de 50 empleats cap a les quals va dirigida la primera convocatòria 

d'ajudes de Kit Digital. D'aquest univers d'empreses, més de 9.500 han 

sol·licitat el seu bo digital i només dos mesos després de l'obertura de la 

convocatòria, més de 1.100 empreses ja l'han rebut i poden emprar-lo en 

una o diverses solucions digitals que més necessitin per al seu negoci. 

 

6. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (28 maig-03 juny 2022) (La 

Moncloa, 6 de juny) 

 

7. Un total de 151 empreses de la indústria manufacturera presenten 

projectes d'I+D+i per import de 270 milions d'euros (La Moncloa, 2 de 

juny) 

La nova convocatòria de la línia d'ajudes a plans d'I+D+i en l'àmbit de la 

indústria manufacturera ha rebut 177 sol·licituds per part d'un total de 

151 empreses. El pressupost total sol·licitat, entre préstec i subvenció, és 

de 270,6 milions d'euros el que suposa aproximadament un 184% del 

pressupost total disponible. Aquesta línia forma part del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons europeus. 

 

8. Renault presenta un projecte al PERTE del vehicle elèctric amb 50 

empreses (El Economista, 31 de maig) 

El pla contempla 31 iniciatives entre descarbonització, connectivitat i 

mobilitat A. Tejero MADRID. Renault Espanya també concorrerà a les 

ajudes del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 

Econòmica del vehicle elèctric i connectat (PERTE VEC) de la mà de mig 

centenar d'empreses. El projecte, la inversió del qual no ha volgut revelar 

la divisió espanyola del Grup Renault, arrenca a partir de la presentació de 

la sol·licitud al Ministeri d'Indústria i es donarà per finalitzat el 30 de juny 

de 2025. Aquest projecte aglutina un total de 31 iniciatives estructurades 

entorn dels eixos de descarbonització, connectivitat i mobilitat com a 

servei. A més, aquestes companyies es distribueixen en nou comunitats 

autònomes (Castella i Lleó, País Basc, Madrid, Andalusia, Galícia, València, 

Castella-la Manxa, Catalunya i Aragó) i el 70% d'elles són PiMEs. 

 

9. Més de 100 projectes pioners es presenten a les ajudes d'hidrogen 

renovable (El Periódico de la Energía, 31 de maig) 

La secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen, ha anunciat aquest dimarts 

que “més de 100 projectes per valor de més de 800 milions d'euros” s'han 

presentat a la línia per a projectes pioners d'hidrogen renovable, 

convocada en el marc del PERTE de les energies renovables. 

 

10. Més del 40% de les PiMEs d'entre 10 i menys de 50 empleats de Canàries 

han sol·licitat l'ajuda de Kit Digital (La Moncloa, 31 de maig) 

La Comunitat Autònoma de Canàries compta amb un total de 5.526 

empreses que poden accedir al bo digital de la primera convocatòria, 

aquelles petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats (segment I). 

D'aquest univers d'empreses, 2.209 han sol·licitat l'ajuda per a digitalitzar 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-28-mayo-03-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-28-mayo-03-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/un-total-de-151-empresas-de-la-industria-manufacturera-presentan-proyectos-de-idi-por-importe-de-270-millones
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/11792244/05/22/Renault-Espana-presenta-un-proyecto-al-Perte-del-coche-electrico-con-medio-centenar-de-empresas.html
https://elperiodicodelaenergia.com/proyectos-pioneros-ayudas-hidrogeno-renovable/
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el seu negoci, un 40%. Per part seva, la província de Santa Cruz de 

Tenerife que inclou les illes de Tenerife, El Hierro, La Palma i La Gomera 

sumen 2.575 empreses del segment I de les quals, el 41,3% han demanat 

el bo digital. 

 

11. Mitma ha mobilitzat ja 7.603 milions del Fons de Recuperació per a 

inversions directes en transport i mobilitat (La Moncloa, 31 de maig) 

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha 

assenyalat que Mitma ha mobilitzat ja 7.603 milions d'euros del Pla de 

Recuperació per a inversions directes en transport i mobilitat, més de 

2.500 milions d'euros ja adjudicats i 4.000 d'ells en licitació. 

 

12. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (21-27 maig 2022) (La Moncloa, 

30 de maig) 

 

13. Sánchez impulsa un 70% els fons UE per a 'megaprojectes' en només una 

setmana (El Periódico de España, 30 de maig) 

El Govern impulsa el desplegament dels megaprojectes amb fons 

europeus i ja ha llançat tots els que fins ara tenia en cartera. L'Executiu va 

tancar l'any passat havent aprovat tres projectes estratègics per a la 

recuperació i transformació econòmica (PERTE) i va prometre llavors 

accelerar la posada en marxa. En el que va d'enguany ha llançat altres 

vuit, i dos en l'última setmana. El Consell de Ministres va aprovar dimarts 

passat el PERTE dels microxips, el major dels projectes dissenyats fins al 

moment, amb 12.250 milions d'euros d'inversions públiques amb fons 

europeus lligats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) 

per a desenvolupar una indústria de microelectrònica i semiconductors al 

país. I el president del Govern, Pedro Sánchez, ha presentat aquest passat 

divendres el PERTE de l'economia social i de les cures, amb una dotació de 

800 milions d'euros. 

 
14. El Govern transforma l'Economia Social i dels Comptes amb la major 

inversió de la història: 800 milions (La Moncloa, 27 de maig) 

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda 

Díaz, i el president del Govern, Pedro Sánchez, han presentat el Projecte 

Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de 

l'Economia Social i l'Economia de les Cures, una aposta ferma per un 

model productiu de demostrada eficàcia econòmica i impacte social, que 

comptarà amb 800 milions d'euros per al seu desenvolupament. 

 

15. Bosch España estudia presentar un projecte al PERTE de semiconductors 

(El Economista, 27 de maig) 

El Grup Bosch España estudia presentar un projecte al Projecte Estratègic 

per a la Recuperació i Transformació Econòmica de la microelectrònica i 

els semiconductors, aprovat aquesta setmana en el Consell de Ministres i 

que compta amb una inversió pública de 12.250 milions d'euros fins a 

2027. Així ho va assegurar el president del Grup Bosch per a Espanya i 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-ha-movilizado-ya-7603-millones-del-fondo-de-recuperacion-para-inversiones-directas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-21-27-mayo-2022
https://www.epe.es/es/economia/20220527/sanchez-fondos-europeos-megaproyectos-13719327#:~:text=En%20s%C3%B3lo%20una%20semana%2C%20el,con%20todos%20los%20PERTE%20lanzados.
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2022/270522-perte_cuidados.aspx
https://www.eleconomista.es/industria/noticias/11786961/05/22/El-Grupo-Bosch-estudia-si-presentar-un-proyecto-al-Perte-de-los-semiconductores.html#:~:text=El%20Grupo%20Bosch%20Espa%C3%B1a%20estudia,millones%20de%20euros%20hasta%202027.


Portugal, Javier González Pareja, qui va reconèixer que “analitzen una 

possible participació” en aquest PERTE. 

 
16. El sector aeri veu inviable executar els plans clau del PERTE abans de 

2025 (El Economista, 27 de maig) 

Descarbonizar-se i emetre zero emissions netes s'han convertit en els 

objectius principals del sector de l'aviació actualment i per a això 

demanden que els finançaments públics es prolonguin més enllà de 2025. 

Aquesta va ser una de les principals conclusions a les quals es va arribar al 

llarg de la jornada “El futur passa per una aviació sostenible” organitzada 

per elEconomista, que va comptar amb la participació de Tobi Pardo, 

director d'Aviació i Asfalts de Cepsa; Silvia Lazcano, directora de 

Tecnologia d'Airbus a Espanya; Teresa Parejo, directora de Sostenibilitat 

d'Ibèria; Erlantz Cristobal, CTO, director de Tecnologia de ITP Aero; Félix 

Gómez Cuenca, Ventures Technology & Innovation Lead de Exolum i Ana 

Salazar López-Pedraza, cap de la divisió de sostenibilitat d'Aena; i que va 

ser moderada per Lucía Gómez, directora de la revista Transport i 

Mobilitat. 

 
 

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

 

https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/11787480/05/22/El-sector-aereo-alerta-de-que-no-llegara-a-cumplir-los-objetivos-de-sostenibilidad-para-2025.html

