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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 tercera convocatòria d'ajudes del programa Kit 

Digital (500 M€) (Plan de Recuperación, 12 d’octubre) 

Red.es publica la tercera convocatòria d'ajudes destinades a la 

digitalització de petites empreses d'entre 0 i menys de 3 empleats 

(segment III) 

 

 
 

2. Convocatòria per a la concessió d'ajudes per a finançar projectes 

de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d'ús 

d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de 

calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta 

sanitària, i de les instal·lacions d'il·luminació d'allotjaments 

turístics (12,26 M€) 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/publicada-la-tercera-convocatoria-de-ayudas-del-programa-kit-digital
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programa-kit-digital-segmento-iii-entre-0-y-menos-de-3-empleados


 
 

3. Mitma llança la convocatòria de projectes de formació en 

digitalització i sostenibilitat en l'àmbit del transport i la mobilitat 

(10,5 M€) (Plan de Recuperación, 3 d’octubre)  

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

publicat la primera convocatòria del programa d'ajudes per a la 

realització de cursos de formació destinats a la capacitació digital i 

sostenibilitat en l'àmbit del transport (carretera, ferrocarril, aeri i 

marítim), la mobilitat, la logística i les infraestructures vinculades. 

 

 
 

Anuncis del Govern rellevants:             

 

1. El Govern autoritza el repartiment entre les comunitats 

autònomes de 135,4 milions de per al finançament de diferents 

programes agrícoles i ramaders (Plan de Recuperación, 11 

d’octubre) 

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca 

i Alimentació, ha autoritzat la distribució territorial entre les 

comunitats autònomes de 135,4 milions d'euros per al finançament 

de diferents programes en matèria agrícola i ramadera. Dels dos 

paquets de fons, el més quantiós, per import de 114.541.247,28 

corresponen a la concessió d'ajudes emmarcades en el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 

 

2. El Govern aprova el Pla Més Seguretat Energètica per a protegir 

els consumidors i reduir el consum de gas (La Moncloa, 11 

d’octubre) 

El Pla adopta mesures d'eficiència i estalvi, fomenta les energies 

renovables i reforça la capacitat industrial. L'Executiu també aprova 

ajudes al sector agrícola i ramader per 135 milions d'euros i impulsa 

l'habitatge de lloguer assequible. 

 

3. El Govern publica la resolució provisional de les ajudes que 

portaran la connectivitat ultra ràpida a més de 720.000 llars i 

empreses (Plan de Recuperación, 11 d’octubre) 

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

de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures 

Digitals, ha publicat la proposta de resolució provisional de la 

segona convocatòria del Programa UNICO-Banda Ampla que 

permetrà estendre les connexions de molt altes capacitats (almenys 

100 Mbps) a 728.500 noves llars i empreses del territori.  

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-lanza-105-millones-de-euros-en-ayudas-para-la-formacion-en-digitalizacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-el-reparto-entre-las-comunidades-autonomas-de-1354-millones
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/111022-rp-cministros.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-publica-la-resolucion-provisional-de-las-ayudas-que-llevaran-la-conectividad
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11634/665259/orden-25-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/651209


4. Butlletí del Pla de Recuperació (01-07 octubre 2022) (Plan de 

Recuperación, 10 d’octubre)  

 

5. Ampliat el termini de presentació de sol·licituds de diferents 

programes d'incentius gestionats per l'Institut per a la 

Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) 

A través de la Resolució de 7 d'octubre de 2022 del Consell 
d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l'Energia (IDAE), M.P., s'amplia el termini de presentació de 
sol·licituds dels següents programes d'incentius: 
- Programa d'Incentius a projectes de xarxes de calor i fred que 

utilitzin fonts d'energia renovable. 
- Programa d'Incentius a projectes singulars de biogàs. 
- Programa d'Incentius a projectes singulars en mobilitat 

elèctrica (MOVES projectes singulars II). 

 

6. Resumeixen Consell de Ministres: Augment de la despesa per al 

PERTE Aeroespacial (Plan de Recuperación, 4 d’octubre) 

El Consell de Ministres ha autoritzat la modificació dels límits per a 

adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en 

aplicació del que es disposa en l'article 41 del Reial decret llei 

26/2020 pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització 

de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, per a possibilitar al Ministeri 

d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital la tramitació d'una 

aportació al Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial 

E.P.E. (CDTI), per a desenvolupar sistemes de satèl·lit i terrestres 

per a comunicacions quàntiques, actuació inclosa dins del PERTE 

Aeroespacial. 

 

7. Resumeixen Consell de Ministres: Augment del compromís de la 

despesa del PERTE Naval (Plan de Recuperación, 4 d’octubre) 

El Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri d'Indústria, Comerç 

i Turisme a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis 

futurs per a finançar la convocatòria d'ajuda a actuacions 

d'integració i transformació de la cadena de valor industrial del 

sector naval, dins del PERTE per a la modernització i diversificació 

de l'ecosistema naval espanyol. 
 

 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU 
 

1. Els Perte com a palanques de transformació industrial (Cinco Días, 14 

d’octubre) 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-01-07-octubre-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-01-07-octubre-2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31209.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-presupuestos-generales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-presupuestos-generales
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/13/opinion/1665668036_800812.html


Article d'opinió del Grup de Reflexió d'Ametic, patronal representant del 

sector de la indústria tecnològica digital a Espanya. 

 

2. Els visats per a reformar habitatges cauen un 14% malgrat les ajudes dels 

fons europeus Next Generation (El Español, 11 d’octubre) 

Després de créixer en 2021, el mercat de la rehabilitació s'ha desinflat en 

2022. Així, de gener a maig d'enguany, s'han sol·licitat visats per a 

reformar un total de 12.609 edificis a Espanya. D'aquesta quantitat, 

10.300 estan destinats a habitatges. Es tracta d'un 11% i un 14% inferiors, 

respectivament, a les registrades en 2021 durant idèntic període. 

 

3. Espanya seleccionada per a acollir un dels primers ordinadors quàntics 

europeus gràcies al programa Quàntum Spain que impulsa el Govern 

(Plan de Recuperación, 11 d’octubre)  

Espanya ha estat un dels sis països europeus seleccionats pel consorci de 

supercomputación de la Unió Europea, la European High Performance 

Computing Joint Undertaking (EuroHPC DJ.), per a albergar i operar els 

primers ordinadors quàntics EuroHPC. 

 

4. El Govern crea la Mesa Nacional i l'Observatori de la Sostenibilitat del 

Regadiu (Plan de Recuperación, 11 d’octubre)  

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació, un reial decret pel qual es creen la 

Mesa Nacional del Regadiu i l'Observatori de la Sostenibilitat del Regadiu. 

 

5. Ribera pressiona a les CCAA per a evitar el bloqueig de més fons Next 

Generation (La Información, 10 d’octubre) 

El ministeri per a la Transició Ecològica que dirigeix Teresa Ribera comença 

a sospitar el perill que la Comissió Europea denegui noves partides dels 

fons Next Generation. El departament ha elevat la pressió a nivell 

autonòmic per a agilitzar la mobilització d'ajudes en àrees del Pla de 

Recuperació que formen part del seu negociat. És el cas del desplegament 

renovable o l'impuls a l'autoconsum, que sofreixen un retard palpable en 

el ritme d'execució, avivant el fantasma d'un bloqueig des de Brussel·les. 

 

6. Un 7% més de fons europeus, però menys gestió autonòmica (El Mundo, 

7 d’octubre) 

El Govern ha inclòs 28.692 milions d'euros procedents dels fons europeus 

Next Generation en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de l'any 

2023, presentats ahir per la ministra d'Hisenda en el Congrés dels 

Diputats. Es tracta d'un 6,7% més de l'inclòs en els Pressupostos de 

l'exercici 2022 (26.900 milions), un increment necessari perquè l'Executiu 

pugui complir amb el reglament del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència que exigeix que els països hagin compromès el 100% de les 

subvencions procedents de Brussel·les abans de l'1 de gener de 2024. 

7. El Govern presenta en el Congrés els Pressupostos de 2023 que 

beneficien a la majoria social i impulsen l'eficiència econòmica (Plan de 

Recuperación, 6 d’octubre)  

https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20221014/visados-reformar-viviendas-ayudas-europeos-next-generation/710429357_0.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-seleccionada-para-acoger-uno-de-los-primeros-ordenadores-cuanticos-europeos-gracias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-crea-la-mesa-nacional-y-el-observatorio-de-la-sostenibilidad-del-regadio
https://www.lainformacion.com/empresas/ribera-presiona-ccaa-evitar-bloqueo-fondos-nextgen/2874747/
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/10/07/633ef151fc6c8371268b45c7.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-presenta-en-el-congreso-los-presupuestos-de-2023-que-benefician-la-mayoria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-presenta-en-el-congreso-los-presupuestos-de-2023-que-benefician-la-mayoria


El Govern ha presentat en el Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de 

Pressupostos Generals de l'Estat de 2023. Uns comptes públics centrats en 

la justícia social i l'eficiència econòmica que, d'una banda, reforcen l'Estat 

de Benestar com a garant d'uns serveis públics de qualitat mitjançant 

recursos rècord per a polítiques socials de la història en un context 

d'incertesa per la invasió russa d'Ucraïna. I, al mateix temps, consoliden el 

creixement i la creació d'ocupació a través del canvi de model productiu 

impulsat pels fons europeus. 

 

8. El Govern a penes usa un 45% dels fons europeus d'enguany (El País, 6 

d’octubre)  

Els recursos procedents de la Unió Europea tornaran a ser enguany un 

baló d'oxigen per al Govern. Els fons captats per Espanya a través del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència creixeran un 6,7%, i saltaran 

dels 26.900 de 2022 a 28.692 milions d'euros l'any vinent. Aquesta xifra 

suposa que el gruix dels fons activats per Brussel·les per a dinamitzar 

l'economia poscovid els vagi a utilitzar el Govern en un exercici 

completament electoral, amb les municipals i el gruix de les autonòmiques 

previstes per a maig i, si no s'avancen, al novembre s'hauran de celebrar 

les generals. 

 

9. Els fons europeus impulsen un pilot de serveis 'smart mobility' per a 

transports basat en 5G (CIO Spain, 3 d’octubre) 

El projecte públic-privat s'engloba dins del pla Next Generation EU i 

respon a un mandat de la Comissió Europea, que ha demanat als Estats 

membre que posin el focus en el desplegament i desenvolupament de 

corredors de transport tecnologia 5G per a garantir una mobilitat 

connectada i autònoma. Espanya té previst que totes les infraestructures 

de transport, això és, aeroports, estacions de ferrocarril i carreteres 

comptin amb 5G en 2025. 

 

10. El govern té com a objectiu crear una plataforma digital per a la 

contractació i gestió de fons de pensions d'ocupació, especialment per 

Pimes i autònoms (Orden Ministerial, 1 d’octubre) 

S'han establert les condicions per a la constitució d'una Comissió tècnica 

l'objectiu de la qual és garantir l'adequat disseny dels elements 

configuradors de la plataforma digital de cara a propiciar un 

desenvolupament òptim i eficaç de la mateixa que compleixi amb tots els 

requeriment tècnics i legals. En aquesta comissió participaran 

representants dels departaments ministerials afectats, entitats gestores 

de fons de pensions (entre les quals es troba VidaCaixa i asseguradores, 

entitats dipositàries de fons de pensions i persones de reconegut prestigi 

en la matèria.  

 
 

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

 

https://elpais.com/economia/2022-10-06/el-gobierno-dispone-de-un-67-mas-de-recursos-de-los-fondos-europeos.html
https://www.ciospain.es/transporte--logistica/los-fondos-europeos-impulsan-un-piloto-de-servicios-smart-mobility-para-transportes-basado-en-5g
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16016

