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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:
7. Es publica la convocatòria de concessió d'ajuda a plans d'innovació i
sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera (BOE, 29 d’abril)
El pressupost assignat serà de 150 M€ entre préstecs i subvencions i les
sol·licituds podran presentar-se del 10 al 31 de maig de 2022.

8. Mitma activa 520 milions d'euros en ajudes per a digitalitzar i descarbonizar el
transport de mercaderies (La Moncloa, 29 d’abril)
Les subvencions s'articulen a través d'una convocatòria en concurrència
competitiva, dotada amb 460 milions i dirigida a empreses públiques i privades, i
un programa d'eco-incentius ferroviaris amb un pressupost inicial de 60 milions.


Convocatòria d'ajudes a empreses en concurrència competitiva:



Eco-incentiu ferroviari:

9. Indústria amplia el termini per a presentar els projectes al PERTE d'automoció
(La Moncloa, 27 d’abril)
La principal modificació correspon al termini de presentació dels projectes, que
s'amplia fins al 17 de maig de 2022.

10. Publicades les convocatòries d'ajudes destinades a programes de suport per a la
realització d'inversions que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de
l'agricultura i la ramaderia en diverses CCAA
CCAA
Cantàbria
Registre
Pressupost (M€)
Obertura
Tancament
Castella La Manxa
Registre
Pressupost (M€)
Obertura
Tancament
Catalunya
Registre
Pressupost (M€)
Obertura
Tancament
Extremadura
Registre
Pressupost (M€)
Obertura
Tancament
Madrid (properament)
País Basc (Bizkaia - properament)

29/04/2022

Link
20/04/2022
2,9
22/04/2022
22/06/2022
Link
01/04/2022
2,5
14/04/2022
13/05/2022
N/A
N/A

Informació
Link
21/03/2022
1,1
31/03/2022
30/05/2022
Link
29/04/2022 29/04/2022
7,6
30/04/2022
31/12/2023
Link
Link
20/04/2022 22/04/2022
0,3
0,9
22/04/2022 29/04/2022
22/06/2022 28/06/2022
Link
Link
01/04/2022 01/04/2022
0,03
0,6
14/04/2022 14/04/2022
13/05/2022 13/05/2022
N/A
N/A
N/A
N/A

29/04/2022

Link
22/04/2022
2,3
29/04/2022
28/06/2022
Link
01/04/2022
1,4
14/04/2022
13/05/2022
N/A
N/A

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

CCAA

Dotació
pressupostaria

Termini de presentació
Inici

Final

Andalusia

Pendent

Pendent

Aragó
Astúries

6,1
Pendent

21/04/2022
Pendent

3,6

17/03/2022

Canàries

Pendent

Pendent

Cantàbria

Pendent

Pendent

12,4

16/03/2022

Illes Balears

Castella - La
Manxa
Castella - Lleó

Pendent

Catalunya
Ceuta

21,7
Pendent

Com.
Valenciana

18,7

30/04/2024
excepte
l’Activitat 4,
15/03/2022
que finalitza
Pendent
el
31/12/2023
02/05/2022
Pendent

Extremadura

Pendent

Pendent

Galícia
Madrid
Melilla
Múrcia
Navarra

6,1
16,7
0,66
1,28
Pendent

02/04/2022
26/04/2022
12/03/2022
06/04/2022
Pendent

País Basc

6,4

15/03/2022

La Rioja

1,5

17/03/2022

Anuncis del Govern rellevants:
12. El Govern autoritza la distribució de 87,5 milions d'euros a les comunitats
autònomes per a la qualificació i requalificació de treballadors (La Moncloa, 26
d’abril)
Aquests fons, procedents del Component 20 del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, aniran destinats a millorar les capacitats de prop de
160.000 treballadors ocupats i aturats en 2022. L'oferta s'impartirà a través d'un
mòdul d'entre 30 i 60 hores, ampliable a 15 hores pràctiques, i estarà orientada
als onze sectors identificats com a estratègics en el Pla de Modernització de la
Formació Professional, a cura de les persones i a zones en risc de despoblació.

Notícies destacables
Informació rellevant sobre els fons NGEU *
1. La vicepresidenta primera assenyala el paper clau de les comunitats i
ciutats autònomes perquè el finançament del Pla de Recuperació arribi
al teixit productiu (La Moncloa, 28 d’abril)
Des de l'aprovació del Pla de Recuperació, fa 10 mesos, s'han assignat
a les comunitats autònomes més de 13.300 milions d'euros dels fons
europeus per a inversions del Pla de Recuperació. Aquestes
transferències se sumen als 10.000 milions d'euros transferits dels fons
REACT-EU per a finançar la resposta immediata a la pandèmia,
fonamentalment en l'àmbit de la sanitat, l'educació i les ajudes a
empreses.
2. II Informe d'execució del Pla de Recuperació (La Moncloa, abril 2022)
3. Jornada APD i Deloitte ‘L'impacte dels fons Next Generation a la
Comunitat Valenciana’: la Comunitat Valenciana aspira a captar 13.000
milions de fons europeus (Información, 28 d’abril)
Se cita a Deloitte com a organitzador de la jornada.
4. El Govern autoritza el 60% dels fons europeus previstos fins a 2022 (El
País, 28 d’abril)
El Govern ha autoritzat ja 30.301 milions dels fons europeus: aquesta
xifra suposa el 58,8% del pressupostat per a 2021 i 2022. Quatre de
cada deu euros estan en mans de les autonomies. La patronal i
l'oposició demanen que s'acceleri el procés perquè els diners arribi
com més aviat millor a les empreses.
5. El Govern admet que la plataforma per a controlar els fons europeus
segueix sense funcionar (Economía Digital, 25 d’abril)
La plataforma comuna de fons europeus (CoFFEE), eina informàtica
que servirà de suport per a centralitzar la informació de les
convocatòries i subvencions, poder fer un seguiment i el correcte
control dels fons, no estigui encara plenament operativa
transcorreguts set mesos des del compromís i després de 14 mesos de
l'inici de l'execució dels fons europeus.
6. Novetats setmanals NextGenerationEU - Setmana 9-22 d'abril de 2022
(La Moncloa, 25 d’abril)
7. Només el 27% de les ajudes europees ha arribat ja a l'economia real
(Expansión, 20 d’abril)
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència impulsat pel Govern
amb les ajudes europees pretenia accelerar i afermar la recuperació
econòmica d'Espanya després de la crisi sense precedents oberta per la

pandèmia de Covid. El seu desenvolupament, no obstant, no ha cobrat
per ara l’impuls esperat, per una banda perquè la conjuntura d'alça de
preus, colls d'ampolla en les cadenes de producció i distribució i, més
recentment, la guerra a Ucraïna, han frenat la reactivació econòmica
global i, per altra banda, perquè l'execució del propi Pla està essent
més lenta del que es preveu. En concret, de moment, a penes un terç
dels fons gestionats haurien arribat ja a l'economia real. Així ho estima
la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (FEDEA) en el seu últim
butlletí de Seguiment de la crisi del coronavirus i del Pla de
Recuperació.

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

