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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. S'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació
digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de
Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al
seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat
mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria
corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (BOE, 11 de maig)

2. Publicades modificacions de les ordres per les quals s'aproven les bases
reguladores d'ajudes i subvencions en l'àmbit turístic, i es procedeix a convocarles el 2021, en el marc del PRTR (BOE, 11 de maig)

3. Es publica la memòria econòmica de la convocatòria 2022 d'Ajudes a projectes en
línies estratègiques, Programa Estatal per a impulsar la recerca cientificotècnica i
la seva transferència (BOE, 11 de maig)

4. Es publica la convocatòria 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 (BOE, 9 de maig)
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.

5. 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
Ajudes agricultura i ramaderia
Pressupost
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6. Actualització del mapa d'ajudes de rehabilitació d'habitatges (programes per a
particulars)

Ajudes rehabilitació d'habitatge
Programa 3
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Programa 5
Nivell d'edifici
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Eficiència
energètica
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30/12/2022
Link
24,04
07/06/2022
31/12/2022
Link
4,17
N/A
N/A
Link
13,46
04/03/2022
14/10/2022
N/A
N/A
N/A
N/A

Llibre de l'edifici

0,25

Link
2
23/03/2022
31/12/2022
9,40
20/06/2022
31/12/2022
0,75
11/01/2022
10/01/2023
N/A

Link
0,25
29/03/2022
15/12/2022

Anuncis del Govern rellevants:
1. El Govern autoritza la distribució territorial de 100 M€ per a adaptar el comerç de
proximitat a les noves tecnologies (La Moncloa, 3 de maig)
El Consell de Ministres ha autoritzat avui la distribució territorial entre les
comunitats i ciutats autònomes del crèdit destinat al Programa de modernització
del comerç: Fons Tecnològic, per un import total de 100 milions d'euros per als
exercicis 2022 i 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.
2. El Consell de Ministres aprova la distribució de 35 milions entre les CCAA per a la
modernització de les instal·lacions esportives i el foment de l'exercici físic (La
Moncloa, 3 de maig)
D'aquesta quantitat, 26 milions d'euros aniran dirigits a la transició ecològica de les
instal·lacions esportives, amb la finalitat de modernitzar les infraestructures dels
Centres d'Alt Rendiment esportiu i la Xarxa de Centres existent en les CC.AA.,
adaptant-les a criteris de sostenibilitat i optimització energètica. Sumats als 49
milions d'euros ja distribuïts durant 2021 amb aquest mateix objectiu,

s'aconsegueixen els 75 milions d'euros d'inversió en dos anys, tal com es va aprovar
en l'última Conferència Sectorial de l'Esport.

Notícies destacables
Informació rellevant sobre els fons NGEU *
1. El Govern només mobilitza el 13% dels 30.000 milions lligats als Pertes
(El Economista, 12 de maig)
Pedro Sánchez a penes ha mobilitzat 4.000 milions d'euros dels 33.000
milions que tenia assignats per al desenvolupament dels Pertes, dins d'un
pla pel qual Espanya espera rebre 70.000 milions de Brussel·les en
concepte de subvencions. La quantitat suposa el 13% de la xifra total
destinada a projectes transformadors de l'economia espanyola. La
demora i la falta de transparència de l'execució dels Pertes ha estat una
de les crítiques generalitzades.
2. La indústria es planta i exigeix rebaixar les condicions del Perte
alimentari (El Economista, 11 de maig)
Les condicions per a accedir al nou Projecte Estratègic per a la
Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) agroalimentari, que
implica una inversió pública de més de 1.000 milions d'euros, amenacen
amb impossibilitar l'accés a les ajudes del sector. Diferents representants
de la indústria s'han reunit en els últims dies amb el Govern per a
sol·licitar que es rebaixi, almenys, l'import mínim de cada projecte tractor,
que ascendeix actualment a 40 milions d'euros i que, segons les fonts
consultades, sigui pràcticament impossible que les pimes puguin entrar.
3. El Govern usa només 148 milions de la UE per a innovació alimentària (El
Economista, 10 de maig)
La innovació en la indústria agroalimentària torna a quedar relegada a un
segon pla. Encara que el Govern ha insistit sempre en la necessitat
d'invertir i potenciar l'I+D, la realitat és molt diferent i a penes 148 milions
dels més de 1.001,91 d'inversió pública del Perte agroalimentari, que es
presentarà demà a Ciudad Real, es destinaran a aquest concepte.
4. Espanya a penes destina el 3% del Perte a la fabricació local de
medicaments (El Economista, 10 de maig)
Només 50 dels 1.469 milions d'euros destinats al Perte de Salut anirà
destinat a atreure fabricació de medicaments essencials a Espanya. De la
quantitat esmentada, la meitat seran crèdits tous i l'altra part seran
subvencions. A més, aquesta setmana (presumiblement avui) es reunirà
l'Agència Espanyola del Medicament per a aprovar el llistat d'aquests
fàrmacs capitals en cas de crisi. Segons les fonts consultades, és el
Ministeri de Ciència el que més pes està prenent en el disseny del Perte.

5. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (30 abril-06 maig 2022) (La
Moncloa, 9 de maig)
6. Onze projectes transformadors (La Vanguardia, 8 de maig)
Els Perte mobilitzaran 70.000 milions d'euros en l'automòbil, l'energia, els
xips i la indústria agroalimentària
7. Més del 45% de les petites empreses de Catalunya han sol·licitat l'ajuda
de Kit Digital (La Moncloa, 6 de maig)
La vicepresidenta primera i Ministra d'Assumptes Econòmics i
Transformació Digital, Nadia Calviño, ha informat avui que el 45% de les
pimes d'entre 10 i 49 empleats a Catalunya ha sol·licitat les ajudes del Kit
Digital del Pla de Recuperació. En tot el país, més de 56.000 empreses han
sol·licitat l'ajuda en la primera convocatòria d'aquest programa.
8. Mitma mobilitza 60 milions d'euros en ajudes al transport de
mercaderies per a incentivar que els camions es pugin al vaixell (La
Moncloa, 5 de maig)
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha posat en
marxa la primera fase del programa d'Eco-incentiu marítim amb la
publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de l'Ordre Ministerial que
aprova les bases reguladores per a la concessió de les subvencions i la
convocatòria de 2022 per a triar a les entitats col·laboradores (navilieres)
que participaran en la gestió.
9. Pedro Sánchez destaca el desplegament integral del vehicle elèctric a
Espanya, en la seva visita a la primera fàbrica de bateries (La Moncloa, 5
de maig)
El president del Govern ha participat en la presentació del projecte de la
gigafactoria de bateries a Sagunt, la primera fàbrica de bateries per a
cotxes elèctrics a Espanya, del Grup Volkswagen: "serà el pilar central per
a convertir a la Comunitat Valenciana en un gran 'hub' europeu de
bateries", ha afirmat.
10. Seat s'alia amb 62 empreses per a convertir Espanya en una plataforma
del cotxe elèctric (La Vanguardia, 4 de maig)
Seat es proposa convertir Espanya en una plataforma del cotxe elèctric a
Europa amb l'electrificació de les seves fàbriques de Martorell i Pamplona,
un ecosistema de producció de bateries -que inclou des de l'extracció en
mines del liti, material clau, a una gigafactoria de bateries a Sagunt-,
localitzacions per a components elèctrics i un pla de formació,
digitalització i d'economia circular. Així consta en el projecte "Future: Fast
Forward" que ha registrat aquest dimecres amb 62 socis per a optar a
finançament del Perte del vehicle elèctric. L'empresa no ha facilitat avui la
inversió, encara que el president de Seat, Wayne Griffiths, va avançar fa
unes setmanes que la intenció és mobilitzar amb aquest projecte 7.000
milions d'euros. D'ells uns 3.000 milions anirien a la gigafactoria de
Sagunt.

11. Morant: "Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació
Econòmica (PERTE) permetran la revolució en el nostre sistema
productiu" (La Moncloa, 4 de maig)
Durant la seva intervenció, la ministra ha recordat que el Govern ha
aprovat fins ara nou PERTES, centrats en àrees clau per al futur i la
resiliència de l'economia espanyola. El Ministeri de Ciència i Innovació
coordina dues d'ells, que pretenen impulsar la ciència i la innovació per a
reforçar el sector Aeroespacial i avançar cap a un sistema sanitari basat en
la Salut d'Avantguarda.

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

