
 
 

 

 
 

FONS NEXT GENERATION EU: 

Actualització convocatòries subvencions/licitacions (19) 

 

  
Noves convocatòries  
 
Subvencions 
 
 • El Govern de les Illes Canàries, ha convocat el Programa de primera experiència professional a 
les Administracions Públiques a Canàries; amb una dotació pressupostària de 7,1 milions d'euros. 
El període de sol·licituds finalitza el 17/12/2021.  
 
• El Govern de les Illes Canàries, ha convocat subvencions a itineraris d'ocupació per a col·lectius 
vulnerables a les Canàries; amb una dotació pressupostària de 5,7 milions d'euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 18/12/2021.  
 
• El Ministeri de Política Territorial amplia la convocatòria de subvencions adreçades a la 
transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, destinades als 
municipis de més de 50.000 habitants, així com els de població inferior que tinguin la 
consideració de capital de província; amb una dotació pressupostària de 92,8 milions d'euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 29/12/2021. 
 
 • El Departament d’Empresa i Treball convoca ajuts per a fomentar l'ocupació per a joves, 
finançades pel Fons REACT-EU, amb un pressupost de 10 milions d'euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 10/01/2022.  
 
• El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha convocat subvencions del "Programa Innova 
Invest" d'ICEX Espanya Exportació i Inversions, E.P.E, destinades a promocionar inversions a 
Espanya amb un alt component innovador realitzades per empreses amb participació de capital 
estranger; amb una dotació pressupostària de 5 milions d'euros. 
 
 • El Govern d'Extremadura, ha convocat dues convocatòries de subvencions per a actuacions de 
suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) a Extremadura; amb una dotació 
pressupostària de 5,2 i 1,8 milions d'euros, respectivament. El període de sol·licituds finalitza el 
31/12/2023. 
 
 • El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN) publica la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió d’ajuts Next 
Generation EU del Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius 
lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació 
de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial; amb una dotació pressupostària de 
gairebé 115 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 31/12/2023.  
 
 



 

Licitacions  
 
• El Govern de la Comunitat Valenciana, ha licitat el servei de teleassistència avançada a la 
Comunitat Valenciana, per a un màxim de 50.000 persones usuàries; per un import aproximat de 
25,7 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 22/12/2021. 
 
• El Govern de la Comunitat Valenciana, ha licitat la direcció d'Obra Central de Fred i Torres de 
Refrigeració del Sistema de Climatització de l'Hospital de Sagunt; per un import estimat de 
30.110 euros. El període de sol·licituds finalitza el 24/12/2021. 
 
 • El Govern de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, ha licitat la substitució de la canonada 
d'abastament d'aigua en alta de Castañeda; per un import estimat de 967.064 euros. El període 
de sol·licituds finalitza el 27/12/2021. 
 
 • El Govern de les Illes Canàries, ha licitat el servei consistent en el desenvolupament de 
programari per a la gestió del negoci que faciliti el tractament de dades i la tramitació electrònica 
dels procediments de la renda de la ciutadania; per un import estimat de 343.000 euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 27/12/2021. 
 
 • El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, a través de l'Institut Nacional de 
Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE), ha licitat el servei de suport a l'arrencada del programa de CPI 
impulsat per INCIBE; per un import estimat de 110.646 euros. El període de sol·licituds finalitza el 
27/12/2021. 
 
 • El Govern d'Extremadura, ha licitat la prestació de serveis professionals per a l'operació i 
millora contínua del sistema de gestió de privadesa i seguretat de la informació a Extremadura; 
per un import estimat d'1,9 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 07/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat les obres 
d'execució del Projecte Constructiu de la Línia d'Alta Velocitat MadridAlcázar de San Juan-Jaén. 
Tram Alcàsser de Sant Joan- Manzanares. Actuacions complementàries; per un valor aproximat 
de 41,2 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 10/01/2022.  
 
• El Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, a través de l'Institut de Salut Carlos III, ha 
licitat el subministrament d'un microscopi de força atòmica; per un import estimat de 320.000 
euros. El període de sol·licituds finalitza el 10/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat les obres 
d'execució del Projecte Constructiu de la Línia d'Alta Velocitat MadridAlcázar de San Juan-Jaén. 
Tram Alcázar de San Juan- Manzanares. Actuacions complementàries; per un valor aproximat de 
41,3 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 10/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat les obres 
d'execució del projecte constructiu de substitució de desviaments tipus A per tipus P a les 
estacions de Marchena, Osuna i Pedrera. Línia de bifurcació Utrera – Fuente de Piedra; per un 
valor aproximat de 3 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 10/01/2022.  
 
• El Govern de les Illes Balears, a través de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), ha licitat el 
contracte de subministrament de 5 trens elèctrics de 4 cotxes, per al parc mòbil de SFM; per un 
import estimat de 55,6 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 10/01/2022.  
 



 

• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat les obres 
d'infraestructura entre els pp.kk. 019+ 798 i 028+183 del tram MonforteOurense de la línia 810; 
per un valor aproximat de 16,6 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 11/01/2022. 
El Ministeri de Cultura i Esports ha licitat l'adquisició de llicències d'ús de llibres electrònics 
(ebooks) i audiollibres per al préstec per part de les biblioteques públiques; per un import 
estimat de 2,9 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 13/01/2022.  
 
• El Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través d'ACUAES, ha licitat els 
serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte de construcció de les conduccions 
derivades del Sistema de Preses Béznar-Rules (Granada); per un valor aproximat de 744.000 
euros. El període de sol·licituds finalitza el 14/01/2022. 
 
 • El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat actuacions contra el soroll a 
l'Autovia AI-81, d'accés a Avilés 39-O-6260 54.833/21; per un import aproximat de 3 milions 
d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 17/01/2022. 
 
 • El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat la redacció de projectes per a 
pla acció contra el soroll Fase II; per un import aproximat de 14,6 milions d'euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 25/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat l'execució de 
les obres i realització de manteniment del sistema de comunicacions mòbils GSM-R en els 
trajectes de xarxa convencional Zafra- Los Rosales, ZafraHuelva i Zafra-Llano de la Granja; per un 
valor aproximat de 22 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 25/01/2022. 
 
 • El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat l'execució de 
les obres del Projecte de construcció per a la renovació de la via i la catenària. Tram: Cadira-
Cullera. Pla nucli de rodalies València/Castelló; per un valor aproximat de 44,7 milions d'euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 27/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat les obres per a 
la dotació de BAU i solució de les afeccions per electrificació a 25 KVAC de la Línia Saragossa-
Terol-Sagunt; per un valor aproximat de 24,9 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 
02/02/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat l'execució de 
les obres del projecte constructiu de millora de traçat entre el PK 13+000 i el PK 58+780 de la 
línia Torralba-Soria; per un valor aproximat de 6,4 milions d'euros. El període de sol·licituds 
finalitza el 07/02/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat l'execució 
d'obres de dotació de bloqueig automàtic de via única (BAU) i solució de les afeccions per 
electrificació a 25kvac de la línia Saragossa – Terol – Sagunt. Tram Monreal – Sagunt; per un valor 
aproximat de 40,9 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 08/02/2022. 
Convocatòries obertes Finalitzen al desembre Subvencions  
 
• El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha llançat a través de la Fundació 
Biodiversitat subvencions a grans projectes transformadors de caire cientificotècnic per a la 
promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, amb un import màxim per 
cada sol·licitud de 2 milions d’euros. El període de sol·licituds finalitza el 22/12/2021.  
 



 

• El Ministeri de Ciència i Innovació ha convocat concessions directes d'ajudes als projectes 
espanyols que hagin obtingut el Segell d'Excel·lència en la convocatòria de l'Accelerador del 
Consell Europeu d'Innovació; amb una dotació pressupostària de 20 milions d'euros. El període 
de sol·licituds finalitza el 23/12/2021.  
 
• El Consorci de l’Habitatge de Barcelona llença una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis d’habitatges del barri del Besòs i el Maresme amb conveni específic firmat entre 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge deBarcelona, l’Associació de Veïns 
de Besòs i amb l’assistència de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya; amb una 
dotació pressupostària d'1.9 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 31/12/2021. 
 
 • El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través de l’Empresa Nacional d’Innovació 
(ENISA) ha llançat el Programa AgroInnpulso, una línia d'emprenedoria digital en el sector de 
l'agroalimentació i el medi rural orientada a donar suport a projectes empresarials de base 
tecnològica, a través del finançament, amb l'objectiu d'estimular i impulsar la transformació 
digital de les petites i mitjanes empreses del sector agroalimentari i del medi rural. L’import 
màxim del préstec serà de 1,5 milions d’euros. El període de sol·licituds finalitza el 31/12/2021.  
 
• El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de l’Empresa Nacional 
d’Innovació (ENISA) ha llançat, Emprenedores Digitals, una línia de finançament per donar suport 
i impulsar, projectes d'emprenedoria digital femení i reduir la bretxa de gènere existent en 
aquest àmbit. L’import màxim del préstec serà de 1,5 milions d’euros. El període de sol·licituds 
finalitza el 31/12/2021. 
 
 • El Govern de la Comunitat Foral de Navarra ha convocat ajuts a l'autoconsum i a 
l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics 
renovables al sector residencial; amb una dotació pressupostària de 10 milions d'euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 31/12/2021. 
 
 • El Govern del Principat d'Astúries, ha convocat ajudes a instal·lacions d'autoconsum amb fonts 
d'energies renovables al sector serveis; amb una dotació pressupostària de 4,67 milions d'euros. 
El període de sol·licituds finalitza el 31/12/2021. Licitacions 
 
 • El Ministeri de Cultura, a través de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música 
(INAEM), ha licitat el servei de digitalització i indexació de diverses col·leccions de documents per 
al Centre de Documentació de les Arts Escèniques i de la Música; per un import estimat de 
95.010 euros. El període de sol·licituds finalitza el 17/12/2021.  
 
• El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, a través de l'Institut Nacional de Ciberseguretat 
d'Espanya (INCIBE), ha licitat el servei de suport especialitzat en tecnologies de detecció 
d'amenaces de ciberseguretat; per un import estimat d'1,2 milions d'euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 17/12/2021.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat serveis per a la 
redacció del projecte bàsic i de construcció de la variant de Racó de Soto. Línia de Castejón-
Logroño (La Rioja); per un valor aproximat de 2 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza 
el 20/12/2021.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat projecte 
d'Execució d'actuacions prioritàries de millora de les condicions d'avaluació i ventilació en cas 
d'incendi de l'estació subterrània de Rodalies de Sol (Madrid)” i del “Projecte d'Execució 



 

d'actuacions de millora de les condicions; per un valor aproximat de 6,6 milions d'euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 20/12/2021.  
 
• El Ministeri de Defensa, a través de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A 
(ISDEFE), ha licitat el servei de suport a la identificació, definició, desenvolupament i implantació 
de projectes digitals a l'entorn museístic; per un import estimat de 93.000 euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 20/12/2021. 
 
 • El Govern de la Comunitat Autònoma d'Aragó, a través de l'Institut Aragonès de Serveis Socials 
(IASS), ha licitat la direcció d'obra, execució i coordinació de seguretat i salut per a la reforma del 
Centre d'Atenció a la Infància; per un import estimat de 21.896 euros. El període de sol·licituds 
finalitza el 20/12/2021.  
 
• El Ministeri d'Hisenda, a través de Empresa De Transformación Agraria S A (TRAGSA), ha licitat 
el subministrament a peu d'obra de materials per a diferents tipus de tancaments per a 
l'actuació de Restauració ecològica al Parc Nacional de Cabañeros (Ciudad Real) (PRTR); per un 
import aproximat de 81.948 euros. El període de sol·licituds finalitza el 21/12/2021.  
 
• El Ministeri de Sanitat ha licitat la formació sobre models de recertificació internacionals per al 
Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes; per un import estimat de 86.776 euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 21/12/2021.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat la redacció de projectes del Pla 
d'Acció contra el Soroll 2a Fase de la Direcció General de Carreteres (PAR2), amb una import 
estimat de 14.500 euros. El període de sol·licituds finalitza el 21/12/2021. Finalitzen al gener 
Subvencions  
 
• El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha llançat, a través de la Fundació 
Biodiversitat, subvencions per al suport de programes i projectes de recerca en matèria de gestió 
de la biodiversitat, amb un import màxim per ajuda de fins a 4 milions d’euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 03/01/2022. 
 
 • El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha llançat, a través de la Fundació 
Biodiversitat, subvencions per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de 
ciutats espanyoles, amb un import màxim per ajuda de fins a 400.000 euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 03/01/2022.  
 
• El Ministeri de Ciència i Innovació llença una convocatòria d’ajuts públics a projectes 
estratègics orientats a la transició ecològica i a la transició digital, del Pla Estatal d’Investigació 
Científica, Tècnica i d’Innovació pel període 2021-2023; amb una dotació pressupostària total de 
296 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza entre el 16/12/2021 i el 19/01/2022.  
 
• El Govern de Castella-la Manxa, ha convocat ajudes per al finançament de l'adaptació de línies 
elèctriques d'alta tensió als requisits establerts pel RD 1432/2008, de 29 d'agost; amb una 
dotació pressupostària de 4 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 22/01/2022. 
 
 • El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través del Centre de la 
Propietat Forestal, llença una convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de 
titularitat privada per a l’any 2021 corresponents a les actuacions silvícoles de millora i generació 
de cicles ecosistèmics; amb una dotació pressupostària de 6 milions d'euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 31/01/2022.  



 

Licitacions  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat el 
subministrament i transport de travesses per a la duplicació de via de la línia de rodalies R-3 
entre Parets i la Garriga i la remodelació de les estacions de Parets del Vallès, Granollers-
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Garriga a la línia R3 L'Hos; per un valor aproximat de 3,9 
milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 07/01/2022. 
 
 • El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat el 
subministrament i transport de carril per a la renovació de via entre pp.kk. 0/000- 13/000 i pp.kk. 
58/480-92/704 de la línia Torralba-Soria; per un valor aproximat de 10,3 milions d'euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 07/01/2022. 
 
 • El Ministeri de Treball i Economia Social, a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), 
ha licitat el servei per a l'alfabetització digital de persones treballadores contractades en el marc 
del pla de foment de l'ocupació agraria, profea; per un import estimat de 50,4 milions d'euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 10/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat l'acord marc 
per a l'adquisició i el manteniment de radioscòpies per a control d'accés en instal·lacions; per un 
valor aproximat de 3,35 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 10/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat la construcció 
de 21 instal·lacions solars d'autoconsum a diverses estacions de la xarxa ferroviària; per un 
import estimat d'1,7 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 10/01/2022. 
 
 • El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el projecte d'adequació de 
túnels a la província de Burgos 52-BU-4720; per un valor estimat de 290.000 euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 10/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el projecte d'adequació de 
túnels a la província d'Almeria 52-AL-4780; per un valor estimat de 598.000 euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 14/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat serveis 
d'Assistència Tècnica per al control i vigilància de les obres de "Renovació Integral 
d'infraestructura i via. Tram: Peguerillas-Huelva (Cargas). Línia: ZafraHuelva"; per un valor 
aproximat de 497.156 euros. El període de sol·licituds finalitza el 14/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat el projecte 
constructiu de renovació d'elements de la línia àrea de contacte de la línia d'Alta Velocitat 
Madrid-Sevilla. PK 0+000-150+000; per un valor aproximat de 3,77 milions euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 17/01/2022. 
 
 • El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat l'execució de 
les obres del Projecte de Construcció de Plataforma de la Línia d'Alta Velocitat Madrid-Castella la 
Manxa-Comunitat Valenciana-Regió de Múrcia. Tram: Connexió entre la Línia d'Alta Velocitat 
Madrid-Levante i la Línia d'Alta Velocitat; per un valor aproximat de 92,4 milions d'euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 20/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat el projecte 



 

d'adequació de túnels a la província d'Alacant; per un valor aproximat d'1,15 milions euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 21/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat el projecte 
constructiu de renovació d'elements de la línia àrea de contacte de la línia d'Alta Velocitat 
Madrid-Sevilla. PK 150+001-315+000; per un valor aproximat de 4,22 milions euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 21/01/2022. 
 
 • El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través d'ADIF, ha licitat el projecte 
constructiu de renovació d'elements de la línia àrea de contacte de la línia d'Alta Velocitat 
Madrid-Sevilla. PK 315+001-473+000; per un valor aproximat de 3,95 milions euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 21/01/2022. 
 
 • El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el projecte d'Adequació Túnels 
Churriana i San Pedro. Província de Màlaga 52-MA-4980; per un import estimat de 3,88 milions 
d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 21/01/2022.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el Projecte d'Adequació de 
diversos túnels a la província de León 52-LE-4490; per un import estimat de 4,4 milions d'euros. 
El període de sol·licituds finalitza el 28/01/2022. Convocatòries que finalitzen al 2022-23 
 
 • El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital llença, a través de la Secretaria d'Estat 
de Digitalització i Intel·ligència Artificial i de Red.es, el Programa Kit Digital, el qual donarà suport 
a l'adquisició de solucions digitals per part de les PIMES, amb la intenció de la digitalització 
d'aquestes. El programa compta amb una dotació de 3.067 milions d'euros i s'atorgaran ajuts de 
fins a 12.000€ per sol·licitant. Pots sol·licitar el bo Kit Digital a AceleraPYME i si vols ser Agent 
Digitalitzador consulta la guia. S'espera que el procés s'obri i s'inicïi a principis d'any per als 
Agents Digitalitzadors, i al febrer per als sol·licitants del bo.  
 
• El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha llançat a través del Institut per a 
la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) el Programa DUS 5000 d'ajudes per a inversions a 
projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic. L'objectiu és impulsar 
la participació dels petits municipis en la transició energètica, garantir l'eficiència i l'estalvi dels 
edificis públics i assegurar el desplegament de la mobilitat elèctrica. Les ajudes subvencionaran 
el 85% de la inversió. Podran beneficiar-se ajuntaments, diputacions, mancomunitats, consells 
insulars, capítols i altres entitats públiques. El Programa està dotat amb 75 milions d'euros 
(ampliable) fins a novembre de 2022.  
 
• El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha llançat a través del Institut per a 
la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) el Programa MOVES III Mobilitat eficient & sostenible 
amb una dotació de 400 milions d’euros dirigida a incentivar la mobilitat elèctrica i 
particularment la compra de vehicles elèctrics i el desplegament d'infraestructura de recàrrega 
per a aquests vehicles. A Catalunya es canalitza a través de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i 
té una dotació pressupostària de 65 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 
31/12/2023.  
 
• El Govern de la Comunitat de Madrid ha convocat ajuts per a l'autoconsum i 
l'emmagatzematge d'energia, amb fonts renovables; amb una dotació pressupostària de 87 
milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 31/12/2023.  
 
• El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha llançat a través del Institut per a 



 

la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE) el Programa PREE 500, de rehabilitació energètica 
d’edificis existents a municipis de repte demogràfic, amb una dotació pressupostària de 50 
milions d’euros (sol·licituds de participació fins el 31/12/2023 a les Comunitats Autònomes).  
 
• El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic / IDAE - el Reial decret 477/2021 
estableix les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a les comunitats autònomes i 
Ceuta i Melilla, així com l'aprovació dels sis programes d'incentius d'autoconsum, 
emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables. Els programes d'ajudes estan dotats amb 
una quantia inicial conjunta de 660 milions d'euros (ampliable) i s'atorguen mitjançant 
concurrència simple. Les sol·licituds d'ajuda podran cursar-se a partir del moment i en la forma 
que estableixin les comunitats i ciutats autònomes en les seves respectives convocatòries (fins al 
31 de desembre de 2023), que hauran d'efectuar-se en un termini màxim de tres mesos des de 
l'entrada en vigor del RD. 
 
 • La Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, a través de l'Institut Nacional de 
Ciberseguretat (INCIBE), ha presentat el Programa INCIBE Emprèn, dirigida a emprenedors i 
startups de ciberseguretat; amb una dotació pressupostària de 191 milions d'euros. El programa 
es desenvoluparà durant el període 2021-2025.  
 
• El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, ha llençat el Fons Next Tech, amb 
l’objectiu de fomentar el desenvolupament de projectes digitals innovadors d'alt impacte i la 
inversió en empreses en creixement (scale-ups), amb una dotació pressupostària de 2.000 
milions d’euros. • El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha llançat a través 
del Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) ha llançat diversos programes 
d'ajuts lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la 
implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial; amb un pressupost total de 660 
milions d'euros. Més informació sobre les diverses convocatòries. Convocatòries d'interès 
d'altres fons europeus  
 
• Convocatòria I-NERGY per a pimes amb serveis d’IA per a reptes del sector de l’energia. I-
NERGY és un projecte d'innovació H2020 finançat per la UE al voltant de la intel·ligència artificial 
(IA) per a l'energia de nova generació que té com a objectiu remodelar la cadena de valor del 
sector energètic cap a un millor rendiment empresarial i operatiu, una major sostenibilitat 
ambiental i la creació d'un teixit social més fort que propagui un alt valor social entre els 
ciutadans. L'import màxim dels ajuts és de 50.000€. El període de sol·licituds finalitza el 
20/01/2022.  
 
• La Comissió Europea convoca ajuts per donar suport a les petites empreses a l’hora d’aplicar el 
reglament per abordar la difusió de contingut terrorista en línia, a través del programa Internal 
Security Fund (ISF); amb un pressupost de 4 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 
26/01/2022.  
 
• El consorci del projecte METABUILDING, finançat per l'Horizon 2020, convoca ajuts dirigides a 
les pimes que vulguin col·laborar fora del seu sector per aportar innovació al sector de la 
construcció. En el marc d'aquesta convocatòria SEED, les pimes que treballen en els sectors de la 
construcció, la indústria digital, la fabricació additiva, el reciclatge i l'economia circular o les 
solucions basades en la natura podran rebre fins a 5.000 € per finançar serveis d'innovació. El 
període de sol·licituds finalitza el 26/01/2022.  
 
• El Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca convoca ajuts per a les despeses 
ocasionades per les inversions a bord d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya, la 



 

pesca, l'aqüicultura, l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), la transformació i la 
comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura, realitzades en el territori de 
Catalunya per a l'any 2022; amb un pressupost de 4 milions d'euros. El període de sol·licituds 
finalitza el 14/02/2022. 
 
 • Programa de mobilitat per a pimes del projecte MobiliseSME. MobiliseSME és un programa 
iniciat pels programes EURES i EASI que té com a objectiu ajudar a desenvolupar habilitats i 
capacitats del personal de les empreses (empleats, gerents i propietaris o copropietaris) donar 
suport a les persones que ja tenen feina i desitgen experimentar la mobilitat transfronterera en 
una altra empresa durant un període de temps limitat, mantenint el vincle contractual amb el 
seu empresari. Més informació sobre el projecte.  
 
• L’ICEX Espanya Exportació i Inversions convoca un seguit d’ajuts, cofinançats pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu Pluriregional 
d’Espanya, per participar en les diferents fires internacionals, jornades tècniques i missions 
directes empresarials. Més informació sobre les condicions de cada convocatòria.  
 
• La Comissió Europea convoca un seguit d’ajuts Horizon Europe per a una indústria competitiva 
relacionada amb la salut. Més informació sobre les condicions de cada convocatòria. 
Manifestacions d'interès  
 
• El Govern de la Comunitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE), ha dut a terme una convocatòria d'expressions d'interès per a l'adquisició 
de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible, i per a la implantació d'infraestructura de 
recàrrega a l'Administració de la Generalitat Valenciana, exercici 2021 (Programa MOVES III); 
amb una dotació pressupostària d'1 milió d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 
31/12/2023. Recordem que el Govern d'Espanya va llançar recentment la PÀGINA WEB 
planderecuperacion.gob on es condensa tota la informació les convocatòries que actualment es 
troben obertes (recomanem consultar aquest apartat regularment atès que els terminis 
d'obertura són breus). També inclou informació sobre les formes d'accés als fons: licitacions, 
subvencions i ajuts, PERTE o manifestacions d'interès; els terminis establerts pel Pla; respostes a 
les preguntes més freqüents i notícies sobre la distribució dels fons i accés a documents i 
enllaços relacionats. Properes convocatòries 
 
 • Es preveu que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació llanci una convocatòria d'ajuts per 
a inversions en bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de 
vehicles de transport per carretera de bestiar, així com per a inversions en bioseguretat en 
vivers.  
 
• Es preveu que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació llanci una convocatòria d'ajuts per 
a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de 
l'agricultura i la ramaderia.  
 
• El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic / IDAE ha aprovat el Programa de 
primera experiència professional a les administracions públiques, del qual es beneficiaran 
persones joves aturades l'etapa formativa de les quals s'hagi completat i acreditat pel que fa a 
coneixements.  
 
• El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic / IDAE ha aprovat el Reial Decret pel 
qual es regula la concessió directa d'ajuts, per valor de 150 milions d'euros, per a la restauració 
ambiental de zones afectades per la transició energètica en el marc de el Pla de Recuperació, 



 

Transformació i Resiliència corresponent a projectes de zones degradades a causa de la mineria 
del carbó.  
 
• Es preveu que el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic llanci el Programa 
Economia Circular Industria, dirigides a la rehabilitació de parc tecnològic d'empreses i pimes. 
Últim trimestre de 2021 • Es preveu que el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme llanci, a través 
de la Secretaria d'Estat de Turisme i SEGITTUR, el programa d'ajudes "Darrera Milla", destinat a 
empreses -i, preferentment PIME, i associacions o entitats asociatives-. Aquesta convocatòria 
estaria inspirada en actuacions prèvies, com el programa Emprendetur, vinculades a processos 
d'innovació relacionades directament amb la singularitat de l'oferta de cada empresa. S'espera 
que la convocatòria s'obri en les properes setmanes.  
 
• Es preveu que el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme llanci el programa d'ajudes "Turisme 
models circulars".S'espera que la convocatòria s'obri en les properes setmanes.  
 
• El Ministeri de Treball i Economia Social ha aprovat "Programa TàndEM a entitats del sector 
públic estatal", de formació en alternança amb l'ocupació. 
 
 • Es preveu que el Ministeri de Treball i Economia Social, a través del SEPE, llanci programes de 
formació al sector turístic. S'espera que la convocatòria s'obri en les properes setmanes.  
 
• Es preveu que el Ministeri de Treball i Economia Social llanci ajuts a nous projectes territorials 
per al reequilibri i l'equitat per a l'emprenedoria i microempreses. S'espera que la convocatòria 
s'obri en les properes setmanes.  
 
• Es preveu que el Ministeri de Treball i Economia Social llanci ajuts a nous projectes territorials 
per al reequilibri i l'equitat per a col·lectius vulnerables. S'espera que la convocatòria s'obri en les 
properes setmanes.  
 
• Es preveu que el Ministeri de Ciència i Innovació llanci ajuts a projectes estratègics orientats a 
la transició ecològica ia la transició digital, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i 
d'Innovació per al període 2021-2023; amb una dotació pressupostària de 296 milions d'euros. 
S'espera que la convocatòria s'obri el 16 de desembre.  
 
• Es preveu que la Xunta de Galicia llanci ajudes per a instal·lacions d'energies renovables 
tèrmiques al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector. S'espera que la 
convocatòria s'obri en les properes setmanes.  
 
• Es preveu que la Xunta de Galicia llanci ajudes per a instal·lacions d'energies renovables 
tèrmiques al sector residencial. S'espera que la convocatòria s'obri en les properes setmanes.  
 
• El Departament de Drets Socials ha anunciat una nova convocatòria del Programa de 
mobilització de l’habitatge a l’entorn rural, que es basa en la rehabilitació d’habitatges per a 
acollir famílies i facilitar la lluita contra el despoblament; amb una dotació pressupostària de 2 
milions d'euros. S'espera que la convocatòria s'obri a principis de 2022. 
 
 
 
  
 

 

 


