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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 del Programa Missions Ciència i Innovació (Dotació 

pressupostària: 125 M€) 

 
 

2. Publicada la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes del Programa 

d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió – Banda Ampla 

(Convocatòria – ÚNIC-Banda Ampla 2022) (Dotació pressupostària: 250 M€) 

 
 

3. Publicada la convocatòria d'ajudes a projectes en línies estratègiques, del Pla Estatal de 

Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023 (Dotació pressupostària: 70 M€ 

(35M€ subvenció i 35M€ de préstec)) 

 
 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-abre-la-convocatoria-2022-del-programa-misiones-ciencia-e-innovacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-2a-convocatoria-de-ayudas-unico-banda-ancha-para-extender-la-conexion-ultrarrapida
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-destina-70-millones-de-euros-a-la-convocatoria-2022-para-proyectos-de-IDI-en-lineas-estrategicas.html


4. Publicades les bases reguladores de les ajudes del programa UNICO 5G Xarxes – 

Passives, 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 (Dotació pressupostària: 150M €) 

 
 

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 
Oberta 

(ampliació 
fins a 06/07) 

Aragó Link Link 5,51 
Tancament 

pròxim 
(06/07) 

Astúries N/A N/A N/A N/A N/A Pendant 

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

pròxim 
(28/06) 

Canàries Link 2,74 Tancament 

Cantàbria Link 1,1 
Oberta 

(ampliació 
fins a 06/07) 

Castella – La 
Manxa 

Link 7,6 Oberta 

Castella – 
Lleó 

Link Link Link Link 9,32 
Tancament 

pròxim 
(29/06) 

Catalunya Link Link Link Link 6,4 Tancament 

Extremadura Link Link Link Link 4,53 Tancament 

Galícia Link 7,41 
Tancament 

pròxim 
(03/07) 

Madrid Link Link Link Link 0,60 Tancament 

Múrcia Link Link Link Link 5,36 Tancament 

Navarra Link Link Link Link 2,17 
Tancament 

pròxim 
(29/06) 

País Basc Link Link Link Link 1,16 Tancament 

La Rioja Link Link Link Link 0,69 Tancament 

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://planderecuperacion.gob.es/noticias/se-publican-las-bases-reguladoras-de-las-ayudas-para-impulsar-el-despliegue-5g-en-carreteras-ferrocarriles


València Link Link Link Link 2,90 
Oberta 

(ampliació 
fins a 30/06) 

 

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

 Ajudes rehabilitació d'habitatge   

 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 Link 12,89 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 

Inici Fi 

Andalusia 28,2 26/05/2022 30/04/2024 
excepte 

l’Activitat 
4, que 

finalitza 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 

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://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/633115
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


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 

Extremadura 4,7 22/06/2022 

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 17/06/2022 

País Basc 6,4 15/03/2022 

La Rioja 1,5 17/03/2022 

 
 
Anuncis del Govern rellevants: 

         
1. El MITECO amplia el Programa d'ajudes a l'autoconsum, emmagatzematge i 

instal·lacions tèrmiques renovables en 505 milions (Plan de Recuperación, 17 de juny) 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) amplia en 505 

milions d'euros el Programa d'incentius a l'autoconsum, l'emmagatzematge energètic i les 

instal·lacions tèrmiques amb renovables, inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR). 

 

2. Ampliada la dotació pressupostària del Programa Kit Digital (Dotació pressupostària: 600 

M€) (BOE, 17 de juny)  

El pressupost de la convocatòria del segment I (petites empreses, des de 10 fins a 49 

empleats) del Programa Kit Digital passa de 500.000.000 € a 600.000.000 € 

 

3. El Govern ampliarà en 225 milions d'euros el Programa MOVES III per a incentivar la 

recàrrega de vehicles elèctrics (Plan de Recuperación, 15 de juny) 

Els 400 milions inicialment assignats a les línies d'ajudes del MOVES III s'han esgotat en 

gairebé totes les comunitats autònomes, per la qual cosa l'Executiu ampliarà els recursos. 

En total, s'han destinat 2.000 milions al desplegament del vehicle elèctric. 

 

4. El Govern acorda el repartiment de 174,5 milions a les CCAA per a adaptació al risc 
d'inundació i digitalització del cicle de l'aigua (Plan de Recuperación, 14 de juny) 
El Consell de Ministres, a petició del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic (MITECO), ha autoritzat la proposta de distribució territorial de crèdits 
gestionats per les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per un import de 
174,5 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per a 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-amplia-el-programa-de-ayudas-al-autoconsumo-almacenamiento-e-instalaciones-termicas-renovables
https://boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-B-2022-18813.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-avanza-que-el-gobierno-ampliara-en-225-millones-de-euros-el-programa-moves
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-acuerda-el-reparto-de-174-coma-5-millones-a-las-ccaa-para-adaptacion-al-riesgo-de-inundacion


l'exercici pressupostari 2022 en el marc del component 5: "Preservació de l'espai litoral i 
dels recursos hídrics". 
 

5. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (4 juny-10 juny 2022) (Plan de Recuperación, 13 

de juny) 

 

6. El MITECO treu a consulta pública les bases de la primera convocatòria del PERTE de 

digitalització del cicle de l'aigua per a proveïments urbans (Plan de Recuperación, 9 de 

juny) 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha posat en 

consulta pública les bases de la primera convocatòria del PERTE de digitalització del cicle 

urbà de l'aigua que, amb un import total de 200 milions d'euros, pretén col·laborar amb 

les diferents administracions locals competents per a la millora de la digitalització dels 

usos de l'aigua urbana. 

 

7. El MITECO obre a audiència pública una línia amb 150 milions per a repotenciació eòlica, 

minihidràulica i reciclatge de pales (Plan de Recuperación, 9 de juny) 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha tret a 

informació pública tres programes d'ajudes a la repotenciació eòlica, a la renovació 

hidroelèctrica i al reciclatge de pales d'aerogeneradors. Aquests programes estan 

disponibles aquí i estan dotats inicialment amb 150 milions d'euros. 

 

8. Guia de preguntes i respostes dels PERTEs (Plan de Recuperación, 9 de juny) 

 
 

 

  

Noticies destacables 

Informació rellevant sobre els Fons NGEU 

1. Espanya rebrà 7.800 milions més del fons europeu de recuperació (El 

País, 24 de juny) 

Espanya tindrà 7.800 milions més en fons europeus. El nou càlcul de 

Brussel·les eleva la partida total a 77.300 milions. 

 

2. Fins a 1.407 entitats locals sol·liciten a MITMA 2.010 milions d'euros dels 

fons europeus per a rehabilitar edificis públics (La Moncloa, 22 de juny) 

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha tancat 

la convocatòria d'ajudes en concurrència competitiva per a rehabilitar 

edificis públics amb un gran èxit de participació. En total, 1.407 entitats 

locals han presentat 2.079 sol·licituds d'ajuda per a millorar l'eficiència 

energètica, la sostenibilitat ambiental i l'accessibilitat o conservació del 

seu parc edificatori; a més de fer una ferma aposta per la qualitat de 

l'arquitectura, d'acord amb la Llei de Qualitat de l'Arquitectura, que va 

entrar en vigor la setmana passada. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-04-10-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-saca-a-consulta-publica-las-bases-de-la-primera-convocatoria-del-perte
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-publica-una-linea-con-150-millones-para-repotenciacion-eolica
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Preguntas_y_respuestas_PERTE_09062022.pdf
https://elpais.com/economia/2022-06-24/espana-recibira-7800-millones-mas-de-lo-previsto-en-ayudas-directas-del-fondo-europeo-de-recuperacion.html
https://elpais.com/economia/2022-06-24/espana-recibira-7800-millones-mas-de-lo-previsto-en-ayudas-directas-del-fondo-europeo-de-recuperacion.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/220622-pirep-local.aspx


3. El MITECO recolza 45 projectes de comunitats energètiques impulsats 

per més de 2.600 persones, pimes i entitats locals (La Moncloa, 21 de 

juny) 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha 

presentat els resultats de la primera convocatòria d'ajudes per a projectes 

pilot de comunitats energètiques (programa CE IMPLEMENTA), dirigida a 

projectes de petita grandària la inversió de la qual no superi el milió 

d'euros. 

 

4. El retard de les CCAA a activar els fons Next deixa als ciutadans sense 

desgravació fiscal (El Confidencial, 20 de juny) 

Vuit mesos després que el Govern aprovarà el reial decret que impulsarà 

la rehabilitació d'edificis d'habitatges, més de la meitat de les comunitats 

autònomes continuen sense obrir les convocatòries per a poder sol·licitar 

aquestes ajudes, segons les dades que recull el Ministeri de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA). 

 

5. Un PERTE a la recerca de plans realistes per a motivar a la pime 

agroalimentària (Agencia Efe, 18 de juny) 

Aquest PERTE compta amb 1.002,91 milions d'euros als quals cal sumar 

800 milions d'una addenda anunciada posteriorment. Consta de tres 

eixos: al primer se li assigna una partida de 400 milions (més altres 400 

d'addenda); el segon està dotat amb 454,35 milions; el tercer, amb 148,56 

milions i, finalment, una addenda d'altres 400 milions per a regadius. 

 

6. Calviño espera rebre el segon pagament de fons europeus a l'estiu (La 

Vanguardia, 18 de juny) 

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital, Nadia Calviño, va assenyalar aquest divendres que 

espera rebre en el que resta de mes una “valoració positiva” per part de la 

Comissió Europea a Espanya per a rebre el segon pagament dels fons 

europeus del pla de recuperació per 12.000 milions i va confiar que el 

desemborsament sigui efectiu al llarg de l'estiu. 

 

7. L'empresa exigeix menys burocràcia amb els fons Next Generation (El 

Economista, 16 de Juny) 

Se cita a Carlos Bofill, soci de l'àrea de Subvencions i Incentius en Deloitte 

Legal i membre del Deloitte European Center for Recovery & Resilience. 

 

8. 225 milions més per al Pla Moves III (El Mundo, 16 de juny) 

El president del Govern, Pedro Sánchez, va presumir ahir, en l'acte de la 

constitució del grup de treball sobre Infraestructures de Recàrrega del 

Vehicle Elèctric -en la Fira d'Energia i Medi Ambient, Genera- del bon 

rumb dels plans d'electrificació posats en marxa per l'Executiu, dels 

projectes presentats en el PERTE del Vehicle Elèctric i de l'èxit del Pla 

Moves III en l'apartat d'instal·lació de pals de recàrrega. Espanya, que 

avança tant en electrificació de vehicles com en infraestructures de 

recàrrega, però a un ritme tan lent que s'allunya encara més de la mitjana 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/210622-prtr-comunidades-energeticas.aspx
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-06-20/retraso-ccaa-next-generation-desgravacion-fiscal_3443462/
https://www.efe.com/efe/espana/economia/un-perte-en-busca-de-planes-realistas-para-motivar-a-la-pyme-agroalimentaria/10003-4834054
https://www.lavanguardia.com/economia/20220617/8348276/calvino-espera-recibir-segundo-pago-fondos-europeos-verano-recibir-luz-verde-bruselas-mes.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20220617/8348276/calvino-espera-recibir-segundo-pago-fondos-europeos-verano-recibir-luz-verde-bruselas-mes.html
https://revistas.eleconomista.es/pais-vasco/2022/junio/la-empresa-exige-menos-burocracia-con-los-fondos-next-generation-FG11424735
https://revistas.eleconomista.es/pais-vasco/2022/junio/la-empresa-exige-menos-burocracia-con-los-fondos-next-generation-FG11424735
https://www.elmundo.es/motor/2022/06/15/62a9c242e4d4d877298b45e6.html


europea, segons l'últim estudi de la patronal de fabricants d'automòbils, 

ANFAC. Sánchez va confirmar que s'havien consumit gairebé al complet 

els 400 milions assignats per a ajudar a la compra de cotxes elèctrics i pals 

de recàrrega i va subratllar que ja s'ha afegit una altra dotació de 225 

milions d'euros per al Moves III, que en principi finalitzarà en 2023. 

 

9. 450 milions en deduccions i 1.100 en avals per a la rehabilitació 

d'habitatge (Expansión, 16 de juny) 

Entra avui en vigor la Llei de mesures per a impulsar l'activitat de 

rehabilitació edificatòria residencial, després de la seva publicació ahir al 

BOE, amb l'objectiu d'esprémer els fons europeus destinats a eficiència 

energètica. 

 

10. Les empreses exigeixen un sistema més àgil per a les ajudes a la 

rehabilitación (Cinco Días, 14 de juny) 

Espanya compta amb un parc immobiliari envellit, ja que la meitat és 

anterior a 1980 i de la resta, una part molt important ronda els 40 anys. A 

més, el 55% es va construir sense estar subjecte a cap normativa 

energètica. A conseqüència de la major conscienciació actual a favor de 

reduir la factura energètica i lluitar contra el canvi climàtic, esperonades 

per la pandèmia i la invasió d'Ucraïna, els fons NextGeneration del Pla de 

Recuperació ideat per Brussel·les posaran a la disposició del país 5.520 

milions d'euros per a destinar a obres de rehabilitació. Europa exigeix que 

es passi de rehabilitar a penes unes 30.000 llars a l'any a 300.000 en 2050. 

És a dir, existeix la necessitat, la predisposició de les autoritats i els diners. 

 

11. Els Pressupostos donaran prioritat a les ajudes davant l'alt preu de 

l'energia (El País, 13 de juny) 

Els Pressupostos prioritzaran les ajudes per l'energia Hisenda fixa els 

objectius dels comptes de 2023: protegir els vulnerables, executar els fons 

europeus i la transició verda. 

 
 

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

 

https://www.expansion.com/economia/2022/06/16/62aa2c8ee5fdea321e8b460f.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/13/companias/1655132928_615663.html
https://elpais.com/economia/2022-06-13/los-presupuestos-de-2023-priorizaran-las-ayudas-por-el-alza-de-los-precios-energeticos.html

