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INFORMACIÓ D INTERÈS RELACIONADES AMB EL PLA 
DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA.  

 
 

 

 

Per si fos del seu interès, remetem informació sobre les següents manifestacions 
d'interès (Call of interest) relacionades amb el “Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència", llançades pels següents Ministeris: 

 

i)    (Recordatori) Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital 
- sol·licitud de manifestacions d'interès per rebre propostes que, mitjançant un 
model de col·laboració publico-privada, permetin estendre la banda ampla de molt 

alta velocitat i avançar la cobertura 5G en zones rurals i àrees de baixa densitat 
poblacional. Romandrà oberta fins el 15 de febrer. 

 
ii)    Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) - 

l'Institut per a la Transició Justa ha llançat una consulta prèvia d'ajudes per 
projectes empresarials generadors d'ocupació en zones de transició justa. Les 
propostes podran remetre's, fins el 19 de febrer, a l'adreça 

consultapublica@transicionjusta.gob.es, indicant en l'assumpte “Ayudas a 
proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión generadores de 
empleo”. 

 

iii)    (Recordatori) Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
(MITECO) - convocatòria d'expressió d'interès per recaptar informació que 
permeti la construcció i el desenvolupament de les línies estratègiques d'actuació 

per al foment de l'economia circular en l'àmbit de l'empresa. El termini per 
presentar propostes s'estendrà fins el 26 de febrer i podran remetre's a l'adreça de 
correu: bzn-sug_residuos@miteco.es. 

 

iv)    Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) - 
expressió d'Interès per identificar mecanismes per a l'impuls de les energies 
renovables com a palanca de recuperació. Les propostes podran remetre's, fins el 

26 de febrer, a l'adreça de correu: Bzn-Renovables@miteco.es. 

 

 

Barcelona, divendres 5 de febrer de 2021 
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v)    Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) - 
expressió d'interès per identificar línies d'actuació en xarxes intel·ligents, 
emmagatzematge energètic i flexibilitat. Les propostes podran remetre's, fins el 26 

de febrer, a l'adreça de correu: bzn-ener-flexible@miteco.es. 

 
vi)    Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) - 
expressió d'Interès per identificar línies d'actuació que impulsin les energies 

sostenibles a les illes com a instrument de recuperació. Romandrà oberta fins el 26 
de febrer. 

 

vii)   Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) - 
expressió d'interès per identificar mecanismes per l'impuls de comunitats 
energètiques locals com a eina de recuperació econòmica davant el COVID-19. Les 

propostes podran remetre's, fins el 26 de febrer, a l'adreça de correu: bzn-
comunidadenergia@miteco.es. 

 
Després de l'anàlisi i avaluació de totes les propostes/observacions rebudes, el 

Ministeri corresponent definirà les àrees d'interès per a la realització de 
futures convocatòries d'ajudes, que previsiblement començaran a llançar-se a 
partir del març/abril d´aquest nou any 2021. Per això, encara que cal recordar 

que la participació en aquests avisos no genera cap dret a l'accés al potencial 
finançament que pugui convocar-se per l'Administració, pot ser d'utilitat per estar 
preparats quan surtin les convocatòries i per donar visibilitat als projectes 

en els Ministeris corresponents. 

 
D´altra banda, recordem que el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través 
de la Secretaria General d'Indústria i de la Pime, disposa del servei 

d'assessorament gratuït i personalitzat Financia_Industria, que informa sobre 
les possibilitats de finançament públic de qualsevol administració per les 
empreses que desitgin dur a terme un projecte industrial. En concret, 

assessora sobre les propostes que poden resultar en un possible Projecte Estratègic 
per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), així com sobre qualsevol 
altre projecte individual que pugui rebre finançament tant de fons europeus com 

de pressupost nacional, o fins i tot d'altres administracions regionals o locals. 
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