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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 convocatòria de subvencions destinades a la
transformació digital i modernització de les administracions de les
entitats locals – Ordre de bases

2. Ciència i Innovació destina 20 milions d'euros a 14 projectes de
pimes en la convocatòria Segell d'Excel·lència (Plan de
Recuperació, 12 de setembre)
El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Centre per al
Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), destinarà 20 milions
d'euros a 14 projectes de pimes a través de la primera edició de la
convocatòria Segell d'Excel·lència, que compta amb fons del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

3. Ampliació de termini de la Convocatòria I (15-49 empleats) de Kit
Digital (600 M€)

Anuncis del Govern rellevants:
1. El Govern inicia el procés per a triar la seu de l'Agència Espanyola
de Supervisió de la Intel·ligència Artificial (Plan de Recuperació, 13
de setembre)
El Consell de Ministres ha acordat avui l'inici del procediment per a
establir la seu física de la futura Agència Espanyola de Supervisió de
la Intel·ligència Artificial (AESIA). Espanya serà el primer país
europeu amb una entitat de supervisió de la Intel·ligència Artificial
(IA), anticipant-se al futur Reglament de la UE sobre IA.
2. Butlletí setmanal del Pla de Recuperació (01-09 setembre) (Plan de
Recuperació, 12 de setembre)
3. La vicepresidenta inicia la ronda de contactes amb els grups
parlamentaris per a preparar l'addenda al Pla de Recuperació
(Plan de Recuperació, 5 de setembre)
La vicepresidenta primera ha iniciat avui la ronda de reunions amb
els grups parlamentaris per a avançar l'addenda al Pla de
Recuperació que el Govern presentarà pròximament a Brussel·les.

Notícies ressenyables
Informació rellevant sobre els fons NGEU
1. El Comissionat Especial per a l'Aliança per la Nova Economia de la
Llengua organitza la tercera reunió del grup de treball del PERTE per a
avançar en el seu desplegament (Plan de Recuperació, 14 de setembre)
El Comissionat Especial per a l'Aliança per la Nova Economia de la Llengua
ha organitzat aquest dimecres, en la seu del Ministeri d'Assumptes
Econòmics i Transformació Digital, la tercera reunió del grup de treball del
PERTE de la Llengua per a avançar en el desplegament de les accions
d'aquest projecte estratègic durant els pròxims mesos.

2. El 24% ha demanat fons UE o pensa fer-ho (El Economista, 14 de
setembre)
Sigmados ha preguntat un any més, a petició de la Cambra de Comerç
d'Espanya, la situació de les empreses respecte als fons Next Generation.
Entre maig i finals de juliol, quan es van realitzar les enquestes, el 24,2%
del teixit empresarial entre sis o més emprats havia sol·licitat els fons Next
Generation de la UE o tenia al cap fer-ho.
3. El Govern segueix sense publicar primeres convocatòries en el 36% dels
PERTE (La Información, 14 de setembre)
Les mesures per a alleujar els efectes de la inflació i el pla de contingència
de gas ha deixat en l'oblit uns projectes estratègics que, després de la crisi
de la Covid, havien despertat una il·lusió inèdita dins del si del Govern: els
PERTE. Així, dels onze aprovats, quatre d'ells (el 36%) -que són l'economia
circular, la digitalització de l'aigua, l'economia social i de les cures i la
microelectrònica i els semiconductors- encara no han estrenat ni una sola
convocatòria des que van rebre llum verda pel Consell de Ministres
(alguns d'ells el mes de març passat).
4. Mitma i les comunitats autònomes ratifiquen la distribució de 1.889
milions d'euros per a rehabilitació residencial i habitatge social (Plan de
Recuperació, 13 de setembre)
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) i les
comunitats i ciutats autònomes han ratificat avui per unanimitat la
proposta de distribució territorial de 1.889 milions d'euros dels fons
europeus de recuperació, aprovada en el Consell de Ministres del 23
d'agost.
5. El fiasco del primer Perte amb els fons: un 80%, desert (El Mundo, 12 de
setembre)
Això està passant. D'una banda, queda majoritàriament desert el primer
projecte per a executar fons europeus. Per un altre, el grup adjudicatari
que va apadrinar Moncloa va rebre la pitjor nota tècnica. I com a
rematada, un ex alt càrrec del Govern guanya suports en el PSOE perquè li
repesquin i pugui entrar en el repartiment. Tot això aflora en el balanç
provisional de l'anomenat Projecte Estratègic per a la Recuperació i
Transformació Econòmica (Perte) del vehicle elèctric.
6. El Govern intensificarà les gestions amb la Comissió Europea perquè la
indústria pesquera pugui accedir a les ajudes del PRTR (Plan de
Recuperació, 9 de setembre)
Els ministeris d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i d'Indústria,
Comerç i Turisme (MINCOTUR) s'han compromès avui a intensificar les
gestions que realitzen davant la Comissió Europea per a solucionar al més
aviat possible les restriccions derivades de la normativa comunitària que
impedeixen que la indústria transformadora pesquera pugui accedir a la

totalitat de les ajudes dels plans de recuperació i transformació
econòmica finançats amb fons europeus Next Generation.
7. «Hi ha risc de no gastar els fons» (El Mundo, 9 de setembre)
El Tribunal de Comptes de la Unió Europea avisa del «risc» que Espanya
fracassi amb els nous fons europeus en ser pitjor executor fins avui amb
els diners tradicionals comunitaris. Una de les conclusions de l'informe
especial d'aquest organisme fiscalitzador amb seu a Luxemburg sobre els
anomenats Plans de Recuperació i Resiliència és que hi ha països que
absorbeixen malament tradicionalment els fons i es troben ara amb una
xifra sideral addicional que han d'executar per complet abans del 31
d'agost de 2026.
8. Planas: Aquest Govern aposta pel regadiu sostenible, garantia de futur
per al sector agroalimentari i el medi rural (Plan de Recuperació, 08 de
setembre)
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha reiterat el
ferm compromís del Govern amb la modernització dels regadius perquè, a
més d'afavorir una major competitivitat i rendibilitat de les produccions,
garanteixen també un ús eficient de l'aigua i de l'energia i el fan més
sostenibles.
9. Raquel Sánchez presideix la signatura de 81 protocols de l'Agenda
Urbana per a millorar la qualitat de vida a les ciutats europeus (Plan de
Recuperació, 07 de setembre)
La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha
presidit la signatura de 81 protocols d'actuació per a l'elaboració dels
plans d'acció de l'Agenda Urbana Espanyola, en el marc, en la seva gran
majoria, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

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

