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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. Convocatòria de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà 

de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua) (200 M€) (Plan 

de Recuperación, 30 de setembre) 

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica avui l'Ordre per la qual 

s'obre la primera convocatòria del PERTE de Digitalització del Cicle 

Urbà de l'Aigua del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 

Demogràfic (MITECO), amb una línia d'ajudes de 200 milions 

d'euros per a la millora de la digitalització dels usos de l'aigua 

urbana. 

 

 
 

2. Convocatòria d'expressions d'interès projectes d'innovació en 

medicina personalitzada i teràpies avançades (Plan de 

Recuperación, 23 de setembre)  

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-ayudas-de-200-millones-de-euros-para-digitalizar-los-abastecimientos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-ayudas-de-200-millones-de-euros-para-digitalizar-los-abastecimientos
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2022/230922-inovacion-medicina.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2022/230922-inovacion-medicina.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf


El Ministeri de Ciència i Innovació ha obert avui la fase 

d'expressions d'interès prèvia a la convocatòria 2022 de Projectes 

d'Innovació en Medicina Personalitzada i Teràpies Avançades, que 

forma part del PERTE per a la Salut d'Avantguarda i serà gestionada 

pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI) 

i l'Institut de Salut Carles III (ISCIII). 

 

3. Segona convocatòria del programa d'incentius a projectes 

singulars en mobilitat elèctrica (MOVES Singulars II) (264 M€) 

(Plan de Recuperación, 27 de setembre) 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

(MITECO) llança la segona convocatòria del Programa MOVES 

Singulars II, dotat amb 264 milions d'euros dels fons del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per a fomentar la 

maduresa tecnològica del vehicle elèctric i de pila de combustible i 

facilitar la seva comercialització. 

 

 
 

4. Mitma convoca 20 milions d'euros en ajudes perquè el transport 

de mercaderies per carretera pugi els camions als vaixells (20 M€) 

– (Plan de Recuperación, 20 de setembre) 

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

publicat la primera convocatòria d'ajudes del programa d'Eco-

incentius marítims, dotada amb 20 milions d'euros.  

 

 
 

Anuncis del Govern rellevants:             

 

1. Indústria aprova la resolució provisional de 71 projectes 

innovadors de la indústria manufacturera per un import de 103,9 

milions (Plan de Recuperación, 26 de setembre) – Resolució 

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la resolució 

provisional de la línia d'ajudes a plans d'innovació i sostenibilitat en 

l'àmbit de la indústria manufacturera l'any 2022, dins del marc del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de la qual s'han 

beneficiat 71 projectes, mobilitzant una inversió pública de 103,9 

milions d'euros entre préstec i subvenció. De l'import total aprovat, 

24,6 milions d'euros corresponen a subvenció directa i 79,3 milions 

d'euros de préstec a tipus zero. 

 

2. El Govern llança una consulta pública sobre l'ordre de bases i la 

convocatòria de la subhasta per a licitar la banda de 26 GHz, una 

de les prioritàries per al desplegament del 5G a Europa (Plan de 

Recuperación, 26 de setembre) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-la-2a-convocatoria-de-moves-singulares-ii-con-264-millones-para-proyectos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-convoca-20-millones-de-euros-en-ayudas-para-que-el-transporte-de-mercancias-por
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-aprueba-la-resolucion-provisional-de-71-proyectos-innovadores-de-la-industria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-una-consulta-publica-sobre-la-orden-de-bases-y-la-convocatoria-de-la
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-una-consulta-publica-sobre-la-orden-de-bases-y-la-convocatoria-de-la
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650039
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/649131


El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través 

de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures 

Digitals, ha llançat una consulta pública sobre les bases que regulen 

la licitació de concessions de domini públic radioelèctric en la 

banda de 26 GHz, una de les prioritàries per al desplegament del 5G 

a Europa. 

 

3. Butlletí del Pla de Recuperació (17-23 setembre 2022) (Plan de 

Recuperación, 26 de setembre)  

 

4. Indústria aprova la resolució provisional de 17 projectes 

industrials en el sector farmacèutic i de productes sanitaris per un 

import d'11 milions (Plan de Recuperación, 19 de setembre) 

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la resolució 

provisional de la línia d'ajudes a projectes estratègics per a la 

transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes 

sanitaris, sota el PERTE Salut d'Avantguarda, de la qual s'han 

beneficiat 17 projectes mobilitzant una inversió pública d'11 

milions d'euros. 

 

5. Butlletí del Pla de Recuperació (10-16 setembre 2022) (Plan de 

Recuperación, 19 de setembre)  
 

 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU 
 

1. La tercera convocatòria del Kit Digital arribarà a l'octubre 

(Cinco Días, 30 de setembre) 

Després d'un mes des de l'obertura del segment II del Kit Digital -que va 

arribar gairebé mig any després de l'inici de la primera convocatòria- el 

director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, ha anunciat l'arribada de 

l'obertura d'ajudes per al segment III per al mes d'octubre. 

 

2. El PERTE de la Nova Economia de la Llengua reuneix més de 100 

empreses capdavanteres de Processament del Llenguatge Natural com 

posada en marxa del Fòrum de l'Aliança (Plan de Recuperación, 28 de 

setembre)  

El Comissionat Especial per al PERTE de la Nova Economia de la Llengua ha 

reunit a més de 100 empreses capdavanteres en Processament del 

Llenguatge Natural amb motiu de la posada en marxa del Fòrum de 

l'Aliança per la Nova Economia de la Llengua. 

 

3. L'execució real de Next Generation és encara inferior als 7.000 milions 

(El Economista, 27 de setembre) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-17-23-septiembre-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-17-23-septiembre-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-aprueba-la-resolucion-provisional-de-17-proyectos-industriales-en-el-sector
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-10-16-septiembre-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-10-16-septiembre-2022
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/01/companias/1664636924_564036.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-perte-de-la-nueva-economia-de-la-lengua-reune-mas-de-100-empresas-de-PLN
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11962534/09/22/La-ejecucion-real-de-fondos-Next-Generation-desde-2021-es-aun-inferior-a-7000-millones.html


Els més de 14 mesos transcorreguts des que el Govern va aprovar el seu 

Pla de Recuperació, recolzat per les ajudes europees Next Generation, 

constitueixen ja un temps suficient per a fer un primer balanç de la gestió 

de les ajudes. I aquesta recapitulació resulta decebedora quant a l'escàs 

volum d'ajudes que estan executades de manera efectiva, i no sols 

adjudicades nominalment o simplement reconegudes com a tals. Mancant 

una estadística oficial sobre els fons que van arribar als seus destinataris 

finals, la comparativa de les estadístiques de la UE i de les més recents de 

la Intervenció General de l'Estat assenyala que, fins al moment, el volum 

de fons realment executats se situa a l'entorn dels 6.900 milions entre 

2021 (2.400 milions) i els set primers mesos d'enguany (4.500 milions 

més). 

 

4. Els empresaris reclamen al Govern un Perte per al sector aeri (Europa 

Press, 26 de setembre) 

Els En l'esdeveniment 'Volant cap a un futur sostenible', celebrat aquest 

dilluns a Madrid en el qual es va presentar una anàlisi de la consultora 

Deloitte sobre el cost socioeconòmic per a Espanya de les mesures que 

s'aplicaran en els pròxims mesos sobre el sector aeri, Garamendi va 

assegurar que "la sostenibilitat no pot ser a qualsevol preu". reclamen al 

Govern un Perte per al sector aeri 

 

5. Brussel·les alerta que els fons europeus no estan arribant a l'economia 

(ABC, 23 de setembre) 

Els fons europeus que han arribat a Espanya no estan tenint impacte en 

l'economia espanyola, senzillament perquè els 31.000 milions ja rebuts no 

s'estan executant al ritme desitjat. És la conclusió a la qual han arribat els 

funcionaris de la Comissió Europea després de rastrejar de formar 

minuciosa i de comprovar ‘in situ’ com s'estan aplicant els milionaris 

recursos que estan cridats a transformar l'economia espanyola després 

del Covid. 

 

6. El Pla de Recuperació permetrà incrementar el nivell del Producte 

Interior Brut 2,6 punts percentuals de mitjana cada any fins a 2031 (Plan 

de Recuperación, 22 de setembre) 

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital, Nadia Calviño, ha comparegut en la Comissió Mixta 

del Congrés per a presentar els avanços en l'execució del Pla de 

Recuperació i el seu impacte en el creixement i transformació de 

l'economia espanyola, així com les línies generals de l'Addenda del Pla en 

la qual s'està treballant.  

 
 

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

 

https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-empresarios-reclaman-gobierno-perte-sector-aereo-20220926141744.html
https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-empresarios-reclaman-gobierno-perte-sector-aereo-20220926141744.html
https://www.abc.es/economia/aviso-hombres-negro-fondos-llegando-economia-20220923191444-nt.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-plan-de-recuperacion-permitira-incrementar-el-nivel-del-producto-interior-bruto-26
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-plan-de-recuperacion-permitira-incrementar-el-nivel-del-producto-interior-bruto-26

