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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. Ordre per la qual s'estableixen les bases i es convoquen 

subvencions per al suport a la modernització de les entitats del 

Tercer Sector, finançades a càrrec del Fons Europeu de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (85 M€)  

 

 
 

2. Extracte de la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria 

corresponent a l'any 2022 de concessió de subvencions per a la 

selecció i finançament dels integrants del Consorci Estatal en 

Xarxa per al desenvolupament de Medicaments de Teràpies 

Avançades (CERTERA) en el marc del PERTE per a la Salut 

d'Avantguarda (45 M€)  

 

 

  

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659844
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/660438


 

3. Extracte de la Resolució per la qual s'estableix la Primera 

Convocatòria del Programa d'incentius per a la concessió d'ajudes 

a Oficines de transformació comunitària per a la promoció i 

dinamització de comunitats energètiques (Programa CE OFICINAS) 

(20 M€) 

 

 
 

4. El Govern llança les ajudes del Pla de Recuperació per a garantir 

l'accés a la banda ampla en l'àmbit rural a 35 € mensuals (84,8 

M€) (Plan de Recuperación, 18 de noviembre)  

La convocatòria d'ajudes busca garantir al 100% de la població i en 

tot el territori nacional la connectivitat de banda ampla d'almenys 

100 Mbps en sentit descendent amb la finalitat de tancar la bretxa 

digital en les zones rurals, de baixa densitat de població, disperses i 

remotes. 

 

 
 

5. El Govern invertirà 7,5 milions d'euros per a potenciar l'ús de les 

llengües cooficials en l'àmbit tecnològic en el marc del PERTE 

Nova Economia de la Llengua (Plan de Recuperación, 15 de 

noviembre)  

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del 

Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, una 

subvenció de 7,5 milions d'euros per a finançar la creació d'una 

base sòlida de coneixement -formada per corpus de dades, entre 

altres eines i recursos- en les llengües cooficials de l'Estat perquè la 

seva inclusió en les aplicacions tecnològiques sigui rendible i 

atractiva per a l'administració i les empreses del sector. 

 

 
 

6. El Govern aprova ajudes per 58 milions d'euros per a impulsar la 

recerca en computació en el núvol i els casos d'ús de xarxes 5G 

per a millorar la resposta en emergències (Plan de Recuperación, 

15 de noviembre)  

El Consell de Ministres ha aprovat dos reials decrets per a la 

concessió d'ajudes directes del Pla de Recuperació per a inversions 

destinades a impulsar la recerca i la innovació en les noves 

tecnologies cloud i 5G, mitjançant l'impuls dels centres 

capdavanters de R+D en computació en el núvol i el llançament de 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-las-ayudas-del-plan-de-recuperacion-para-garantizar-el-acceso-la-banda
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-invertira-75-millones-de-euros-para-potenciar-el-uso-de-las-lenguas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-ayudas-por-58-millones-de-euros-para-impulsar-la-investigacion
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659874
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659389
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18816


tres casos d'ús concrets de les xarxes 5G en l'àmbit de la protecció 

civil i la resposta a emergències. 

 

 
 

7. El Govern llança la primera convocatòria de la iniciativa 

“Generació Digital Pimes” per a impulsar la formació com a 

palanca de transformació digital per a les petites i mitjanes 

empreses (147,5 M€) (Plan de Recuperación, 12 de noviembre)  

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i el 

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria 

d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i la Fundació EOI, 

adscrita a la Secretaria General d'Indústria i PIME, han publicat en 

el BOE dos ordres ministerials per les quals s'estableixen les bases 

reguladores de la concessió d'ajudes, així com les primeres 

convocatòries, del Programa “Generació Digital Pimes”, que formen 

part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

 
 

8. Extracte de l'Ordre de 7 de novembre, per la qual s'estableixen les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 

«Generació Digital: Agents del Canvi», i es procedeix a la seva 

convocatòria l'any 2022 (55 M€)  

 

 
 

Anuncis del Govern rellevants:             

 

1. La vicepresidenta Ribera anuncia un augment de fons per a 

mobilitat sostenible i autoconsum (Plan de Recuperación, 23 de 

noviembre) 

Teresa Ribera, vicepresidenta del Govern i ministra per a la 

Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha anunciat avui a les 

comunitats autònomes, durant una reunió telemàtica de la 

Conferència Sectorial d'Energia, una ampliació de les ajudes per a la 

mobilitat sostenible i l'autoconsum, més recursos perquè les 

administracions gestionin les ajudes, i el manteniment de les fites 

fixades per la normativa per a tramitar projectes d'energies 

renovables. 

 

2. Butlletí del Pla de Recuperació (12 novembre-18 novembre 2022) 

(Plan de Recuperación, 21 de noviembre) 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-convocatoria-de-la-iniciativa-generacion-digital-pymes
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-vicepresidenta-ribera-anuncia-un-aumento-de-fondos-para-movilidad-sostenible-y-autoconsumo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-12-18-noviembre-2022
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18817
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/658590
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/658589


3. El MITECO obre a audiència pública les bases reguladores de les 

ajudes per a nous models de negoci en la transició energètica 

(Plan de Recuperación, 17 de noviembre) 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

(MITECO) llança avui a informació pública una proposta d'ordre 

ministerial que estableix les bases reguladores per a atorgar ajudes 

a projectes de nous models de negoci en la transició energètica, 

com els sandboxes reguladors o els agregadores, disponible aquí. La 

primera convocatòria de les ajudes estarà dotada amb 100 milions 

d'euros. 

 

4. Butlletí del Pla de Recuperació (5 novembre-11 novembre 2022) 

(Plan de Recuperación, 14 de noviembre) 

 

5. El Govern d'Espanya sol·licita el tercer desemborsament del Pla de 

Recuperació per valor de 6.000 milions d'euros (Plan de 

Recuperación, 12 de noviembre) 

El Govern d'Espanya ha sol·licitat formalment el tercer 

desemborsament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per 

valor de 6.000 milions d'euros vinculats al compliment de 29 fites i 

objectius (23 fites i 6 objectius), als quals s'ha donat compliment al 

llarg del primer semestre de 2022. 

 

 
 

 

  

Notícies ressenyables 

Informació rellevant sobre els fons NGEU 

 
1. L'FMI avisa al Govern dels riscos de l'impost a banca i energètiques 

(Expansión, 24 de noviembre) 

Falta d'informació "sistemàtica i integral" sobre l'execució dels fons 

europeus. És el que recull l'informe del FMI sobre la implementació a 

Espanya del mannà europeu, que ha suposat una injecció de 31.000 

milions d'euros al nostre país fins avui entre el prefinançament i els dos 

primers desemborsaments. 

 

2. CaixaBank i Andbank accepten avalar al D-Hub en el Perte del cotxe 

elèctric (El Economista, 22 de noviembre) 

La intervenció de la Generalitat de Catalunya en favor del D-Hub que 

lideren QEV i Btech- en la reindustrialització de Nissan torna a ser decisiva. 

L'aval ofert pel Institut Català de Finances (ICF) ha convençut a CaixaBank 

per a implicar-se en el projecte i posar part de les garanties que necessita 

per a accedir als 107 milions d'euros que se li van concedir en el Perte del 

cotxe elèctric. 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-audiencia-publica-las-bases-reguladoras-de-las-ayudas-para-nuevos-modelos-de-negocio-en-la-transicion-energetica
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-05-11-noviembre-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-de-espana-solicita-el-tercer-desembolso-del-plan-de-recuperacion-por-valor-de-6000-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-de-espana-solicita-el-tercer-desembolso-del-plan-de-recuperacion-por-valor-de-6000-millones-de-euros
https://www.expansion.com/economia/2022/11/23/637e368ce5fdeaa41a8b45f2.html
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/12049107/11/22/Caixabank-acepta-avalar-al-DHub-en-la-reindustrializacion-de-Nissan-.html


 

3. Brussel·les exigeix a Espanya crear equips d'auditoria dels Next (El 

Economista, 21 de noviembre) 

La Comissió reclama que Hisenda compti amb “unitats de control” 

específiques per al control dels fons europeus contra la crisi. La creació 

d'aquests equips és una condició clau per a continuar rebent les ajudes. 

 

4. Els empresaris alerten d'una assignació de les subvencions de fons 

europeus del 11,5% (Cinco Días, 21 de noviembre) 

Inquietud en l'empresariat pel que es considera un baix nivell d'execució 

de fons europeus fins al moment, d'un total de 69.500 milions en 

subvencions atorgades a Espanya de l'instrument de recuperació Next 

Generation. Davant l'absència d'informació pública en temps real, CEOE 

intenta monitorar cadascuna de les convocatòries i resolucions, estimant, 

segons fonts amb accés a aquesta informació, que no s'hauran executat 

més de 8.000 milions, un 11,5% del total. 

 

5. El Perte de Descarbonització rebrà sol·licituds en segon semestre de 

2023 (El Obrero, 16 de noviembre) 

En el marc de l'I Congrés Biorrefino celebrat avui, Cros ha ressaltat que 

abans de tot això el Consell de Ministres ha d'aprovar la memòria del 

Perte, i autoritzar així de manera oficial la seva tramitació. "Probablement 

en les pròximes setmanes es veurà publicada l'autorització i aprovació del 

Perte, oficialment, en el Consell de Ministres", ha afegit. 

 

6. Calviño mobilitza altres 450 milions d'ajuda europea a la digitalització 

(Expansión, 16 de noviembre) 

El Govern impulsa 1.050 centres de capacitació digital; un projecte d'ús de 

llengües cooficinales en Intel·ligència Artificial o diversos programes pilot 

d'ús del 5G en emergències. 

 

7. CEOE i Economia negocien amb urgència una rebaixa del 50% en els 

avals per als fons de la UE (Cinco Días, 16 de noviembre) 

Els projectes del Perte del vehicle elèctric estan en risc davant la dificultat 

d'algunes de les empreses adjudicatàries, essencialment pimes, per a 

aixecar els avals pel 100% de les subvencions. Un requisit que CEOE i 

l'Associació Espanyola de Banca (AEB) veuen com a barrera per a 

l'execució dels fons europeus i que tracten de rebaixar a la meitat en 

converses amb el Ministeri d'Economia. 

 

8. El gran consum alerta: els fons Next Generation no estan arribant (El 

Economista, 14 de noviembre) 

Els directius de les companyies d'alimentació espanyoles denuncien que 

no estan rebent els fons de recuperació de la UE per a pal·liar els efectes 

del covid, que no resulten accessibles per a la majoria de les pimes, i que 

només seran útils si es gestionen amb transparència i agilitat.  

 
 

 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12045849/11/22/Bruselas-exige-a-Espana-crear-equipos-de-auditoria-de-los-Next-Generation.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12045849/11/22/Bruselas-exige-a-Espana-crear-equipos-de-auditoria-de-los-Next-Generation.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/20/companias/1668983135_604779.html
https://elobrero.es/recursos/gastronomia/99052-el-perte-de-descarbonizacion-recibira-solicitudes-en-segundo-semestre-de-2023.html
https://www.expansion.com/economia/2022/11/16/6373e324468aebe50f8b4682.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/15/companias/1668541205_342451.html
https://revistas.eleconomista.es/alimentacion/2022/noviembre/el-gran-consumo-alerta-los-fondos-next-generation-no-estan-llegando-BB12572641
https://revistas.eleconomista.es/alimentacion/2022/noviembre/el-gran-consumo-alerta-los-fondos-next-generation-no-estan-llegando-BB12572641

