
 

 

FONS NEXT GENERATION EU: 

Actualització convocatòries subvencions/licitacions (12) 

 

  
 

Noves convocatòries  
 

Subvencions  
 
• El Ministeri d’Educació i Formació Professional convoca ajuts per a la creació d'aules de 
formació oberta, flexible ia distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a 
través d'Aula Mentor; amb una dotació pressupostària de 1,3 milions d'euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 05/11/2021.  
 
• El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha convocat ajudes al sector pesquer per 
fomentar la recuperació i modernitzar el model productiu, amb un pressupost de 3,3 milions 
d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 19/11/2021.  
 
• El Consorci de l’Habitatge de Barcelona llença una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació 
d'elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021; amb una dotació pressupostària de 
21,7 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 02/12/2021.  
 
• 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.  
 
 

Licitacions  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat la remodelació de enllaç de la 
Connexió de Caranza i El Bertón. T.M. Ferrol. Provicia A Coruña; per un import estimat de 4,7 
milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 17/11/2021.  
 
• El Ministeri de Ciència i Innovació, a través de l'Institut de Salut Carlos III, licita el 
subministrament d'equips de laboratori, per un import estimat de 899.000 euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 18/11/2021.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el control i vigilància d'obres a 
diversos túnels de la província de Cantàbria, per un import estimat d'1,2 milions d'euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 19/11/2021.  
 
• El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha licitat l'adquisició i instal·lació de sistemes de 
seguiment electrònic remot (REM), amb una dotació pressupostària de 500.000 euros. El període 
de sol·licituds finalitza el 19/11/2021.  



 

 

Convocatòries obertes : Finalitzen al novembre 
 

 Subvencions  
 
• El Ministeri de Cultura i Esports a través de l’Institut de la Cinematografia i les Arts 
Audiovisuals, ha convocat ajudes a la participació de pel·lícules espanyoles en festivals celebrats 
entre novembre de 2020 i octubre de 2021. El termini de presentació de sol·licituds per als 
esdeveniments que es celebrin i / o finalitzin entre el 23 de març i el 31 d'octubre de 2021, és de 
deu dies naturals des del dia següent a la data de finalització de cada esdeveniment. 
 
 • El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha llançat ajuts per l’enfortiment dels sistemes de 
comunicació i serveis telemàtics a associacions i federacions d’exportadors, amb un pressupost 
de 900.000€. El període de sol·licituds finalitza el 10/11/2021. 
 
 • El Ministeri de Ciència i Innovació, a través de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), convoca el 
programa d'ajuts Acció Estratègica en Salut 2017-2020 per a actuacions tenen com a finalitat 
contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com a desenvolupar els aspectes 
preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de malalties; amb una dotació 
pressupostària de 134 milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 12/11/2021.  
 
• L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat una convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals amb una 
dotació de 22 milions d’euros. El període de sol·licituds finalitza el 15/11/2021. 
 
 • El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme llença una convocatòria d’ajuts a Agrupacions 
Empresarials Innovadores per tal d’enfortir els col·lectius empresarials; amb un pressupost de 20 
milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 16/11/2021. 
 
 • El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha convocat per a l'exercici 2021 ajudes per a la 
creació d'organitzacions professionals del sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura, per 
una quantia de 200.000 euros, cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). El 
període de sol·licituds finalitza el 16/11/2021.  
 
• El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha llançat a través de la Fundació 
Biodiversitat ajuts per al finançament de projectes vinculats amb la generació i reforç de xarxes 
d’avaraments i rescat d'espècies marines, amb un import màxim per ajuda de fins a 400.000 
euros. El període de sol·licituds finalitza el 24/11/2021. 
 
 • El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha llançat, a través de la Fundació 
Biodiversitat, subvencions per donar suport a centres de rescat depositaris d’espècimens vius 
decomissats que contribueixin a la conservació de les espècies amenaçades de fauna i flora 
silvestres pel seu comerç il·legal incloses en el Conveni CITES, amb un import per projecte de fins 
a 200.000€. El període de sol·licituds finalitza el 25/11/2021.  
 
• 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 Pla MOVES Singulares II, amb 100 milions en ajudes 
a projectes singulars en mobilitat elèctrica en la seva primera convocatòria. La intensitat de 
l'ajuda per als projectes singulars innovadors serà del 40% dels costos subvencionables (IVA o 
IGIC no inclòs). Es poden enviar sol·licituds fins al 25/11/2021.  



 

 

Licitacions  
 
• El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Centre d'Investigacions Energètiques, 
Mediambientals i Tecnològiques, licita el subministrament i instal·lació d'un monitor de 
contaminació externa radiològica de cos sencer per a control d'accés; per un import estimat de 
78.850 euros. El període de sol·licituds finalitza el 2/11/2021.  
 
• El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Centre d'Investigacions Energètiques, 
Mediambientals i Tecnològiques, licita diverses actuacions i nous equipaments en el Centre de 
Computació de l'edifici 22 del CIEMAT-Madrid, per un import estimat de 1,28 milions euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 2/11/2021.  
 
• El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Centre d'Investigacions Energètiques, 
Mediambientals i Tecnològiques, licita el subministrament i instal·lació de dues caixes de guants 
de laboratori amb finestres de seguretat per a la IR-35 del CIEMAT-MADRID, per un import 
estimat de 90.000 euros. El període de sol·licituds finalitza el 2/11/2021.  
 
• El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Centre d'Investigacions Energètiques, 
Mediambientals i Tecnològiques, licita el subministrament i instal·lació d'un simulador solar 
pulsat de gran àrea amb condicionament tèrmics per a la caracterització de mòduls fotovoltaics; 
per un valor estimat de 550.000 euros. El període de sol·licituds finalitza el 5/11/2021.  
 
• El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Consell Superior d'Investigacions Científiques 
(CSIC), licita el subministrament i instal·lació d'un equip d'ablació per làser i un equip 
d'espectrometria de masses amb plasma d'acoblament inductiu ICPMS, destinat a Centre 
Nacional Institut Geològic i Miner d'Espanya, per un import estimat de 316 euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 10/11/2021.  
 
• El Ministeri de Ciència i Innovació, a través de l'Institut d'Astrofísica de les Canàries, ha licitat el 
subministrament i instal·lació d'una planta d'anoditzat dur negre mat per al taller de fabricació 
mecànica, amb un valor estimat de 225.000 euros. El període de sol·licituds finalitza el 
15/11/2021.  
 
• El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana licita el servei de control i vigilància 
d'obres en diversos túnels de les províncies de Màlaga i Almeria; per un valor estimat d'1,1 
milions d'euros. El període de sol·licituds finalitza el 16/11/2021.  
 

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 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.  
 

Convocatòries que finalitzen al 2022-23  
 
• 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 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 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.  
 
• 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. 
 

 Convocatòries d'interès d'altres fons europeus  
 
• El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya (SOC), convoca subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc 
de les campanyes agràries als municipis de Lleida; amb un import màxim de 17.400 euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 08/11/2021. 
 
 • La Comissió Europea i la Generalitat convoquen ajuts destinats a l'aplicació del 
desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural 
de Catalunya 2014-2022 corresponents a l'any 2021, cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER); amb una dotació pressupostària de 7,7 milions d'euros. El 
període de sol·licituds finalitza el 30/11/2021.  
 
• El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat ajuts a les activitats 
de demostració en transferència tecnològica (PDR 2014-2022), amb l’objecte de donar suport a 
la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les necessitats territorials i 
sectorials en els àmbits agrícoles, amb un import total de 3,5 milions d’euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 30/11/2021. 
 
 • 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. 
 
 • 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 convocatoria 
 

Properes convocatòries  
 
• 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.  
 
• El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat una nova línia de 50 milions per fomentar 
la internacionalització de les empreses espanyoles en el marc del Fons per la Internacionalització 
de l'Empresa (FIEM). 
 
 • Es preveu que el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic llanci a través del 
Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), un programa d'ajudes per a l'eficiència 
energètica a la Indústria, 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 de Ciència i Innovació llanci, a través de l'Agència Estatal 
d'Innovació, el Programa "Cooperació Publicoprivada" en matèria d'I + D + I, successor de 
l'anterior programa "Reptes Col·laboració". Aquest programa estarà orientat a abordar alguns 
dels principals reptes socials. Últim trimestre de 2021  
 
• Es preveu que Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital llanci, a través de la 
Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i de Red.es, el Programa Digital Toolkit, 
el qual donarà suport a l'adquisició de solucions digitals per part de les PIMES, amb la intenció de 
la digitalització d'aquestes. S'espera que la convocatòria s'obri en les properes setmanes.  
 
• El Ministeri de Treball i Economia Social, a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), 
estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades a 
finançar el Programa de Suport a dones en els àmbits rural i urbà  
 
• 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 216 milions d'euros. 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.  

 

 


