ESTAT
Aprovat/Acord de
Conferència Sectorial

COMPONENT
01.Pla de xoc de mobilitat
sostenible, segura i conectada
en entorns urbans i
metropolitans

MINISTERI

Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana

Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic

02. Pla de rehabilitació
Ministeri de Transports, Mobilitat i
d’habitatge i regeneració urbana Agenda Urbana

Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic

ACORD
Creació de zones de baixes emissions a les ciutats i àrees metroolitanes:
priorització de transport públic, creació d’aparcaments dissuassiu, carrils bici o
millores de transport ferroviari urbà/metropolità
Subvencions al sector del transport per a renovació de flotes de vehicles cap a
sistemes menys contaminants i a la digitalització

Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic

Programes d’incentius destinats a promoure la mobilitat elèctrica (MOVES III)

9.875.856,00 €

Pla d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics
Rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials:
diversos programes d’ajuda
Iniciatives públiques de desenvolupament local sostenible dins les actuacions per a
municipis menors de 5.000 habitants

Programa de rehabilitació energètica d’edificis en municipis del repte demogràfic
Consolidació i modernització de regadius (fase 1): consolidació del regadiu a partir
de l’optimització d’aigües regenerades a Formentera; a Porreres-Felanitx i
Projecte d’optimització dels reursos hídridcs a partir de l’aprofitament de les
aigües regenerades per a la consolidació i modernització dels regadius de
Ciutadella- Ferreries

Actuacions a les àrees d’influència socioeconòmica dels parcs nacionals (Cabrera)
Actuacions a reserves de la biosfera (Menorca)

05. Preservació de l’espai litoral i Ministeri per a la Transició
els recursos hídrics
Ecològica i el Repte Demogràfic

Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana
Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic

Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública
Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic

14. Pla de modernització i
competitivitat del sector turístic
15. Connectivitat digital, impuls
de la ciberseguretat i
desplegament de 5G

15/12/2021

28.326.110,00 €
798.750,00 €
7.128.000,00 €
532.500,00 €

11.872.000,00 €
279.858,96 €
679.019,00 €

3.890.000,00 €
755.383,00 €
5.564.800,00 €

Correcció d'esteses elèctriques per evitar danys a l'avifauna
Inversions en els sistemes municipals d’abastiment per a la millora de l’eficiència,
reducció de pèrdues a les xarxes de distribució i a la reparació i millora de la
cpatació, els dipòsits i instal·lacions de potabilització, en municipis de menys de
20.000 habitants

864.863,82 €

Digitalització de les administracions públiques o empreses operadores de transport
de caràcter públic
Programes d’incentius d’inversions de calor i fred renovable en el sector serveis
Programes d’incentius de les energies renovables tèrmiques en processos
industrials i altres sectors productius
Programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts
d’energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables

11. Modernització de les
administracions públiques
12. Política industrial España
2030

11.851.200,00 €

Actuacions d’execució directa a parcs nacionals (Cabrera)
Conservació de la biodiversitat terrestre i marina (projecte de control i en el seu
cas erradicació de diferents espècies invasores en diferents hàbitats i
localitzacions geogràfiques; restauració d’ecosistemes i infraestructura verda;
senyalització d’espais naturals protegits i Xarxa Natura 2000) i gestió forestal
sostenible (millora de la resistència i resiliència de les masses forestals;
actuacions preventives en punts estratègics de gestió i renovació i modernització
de maquinària forestal)

Sanejament i depuració en municipis de menys de 5000 habitants
06. Mobilitat sostenible, segura i
connectada
07. Desplegament i integració
d’energies renovables

3.621.025,00 €
2.531.518,00 €

Inversions de bioseguretat en sanitat animal i vegetal
Suport a les inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia
circular en el sector agrícola i ramader
04. Conservació i restauració
d’ecosistemes i la seva
biodiversitat

22.220.675,00 €

Programes d’incentius destinats a promoure la mobilitat elèctrica (MOVES II)

Programa de rehabilitació energètica d’edificis

03.Transformació ambiental i
digital del sistema agroalimentari Ministeri d’Agricultura, Pesca i
i pesquer
Alimentació

IMPORT CAIB

Programes d’incentius per a la implantació de biogàs
Inversión 3: Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales

2.135.959,00 €

2.658.926,00 €
755.465,00 €

2.715.860,00 €
1.560.437,00 €
402.819,00 €

13.399.754,00 €
402.819,00 €

2.919.000,35 €

Suport a la implementació de la normativa de residus

15.876.840,19 €

Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme

Estratègia de sostenibilitat turística en destí

47.750.000,00 €

Ministeri d’Afers Econòmics i
Transformació Digital

Accions de reforç de la connectivitat en centres de referència i serveis públics
(UNICO- Serveis públics)
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3.660.000,00 €

Accions de reforç de la connectivitat en polígons i centres logístics (UNICO –
Indústria i empreses)

1.617.000,00 €

Adaptació d’infraestructures per a telecomunicacions en edificis (UNICO-edificis)

1.696.200,00 €

Bons de connectivitat per a PIMES i col·lectius vulnerables
18. Renovació i ampliació de les
capacitats del sistema nacional
de salut
Ministeri de Sanitat

Cribatge poblacional de càncer colorectal i d’úter
Formació dels professionals sanitaris en l’àmbit dels plans de formació continuada
Pla d’inversió en equipaments d’alta tecnologia en el Sistema Nacional de Salut:
renovació i ampliació
Vigilància en salut pública: integració de sistemes d’informació.

19.Pla Nacional de
Competències Digitals

20. Pla estratègic d’impuls a la
formació professional

Ministeri d’Afers Econòmics i
Transformació Digital
Ministeri d’Educació i Formació
Professional

Ministeri de Treball i Economia
Social
Ministeri d’Educació i Formació
Professional

Capacitació digital de la ciutadania
Aules digitals: instal·lació i manteniment d’aules digitals interactives
Capacitació: Capacitació tècnica al professorat dels centres amb aules digitals
interactives
Competències digitals: Impuls de la competència digital en els centres educatius a
través del desenvolupament del Pla Digital de Centre a tots ells; formació en
competència digital docent (objectiu B2 Marc de Referència de la Competència
Digital Docent)
Dotació dispositius: adquisició de dispositius mòbils per a l’alumnat i de
connectivitat en l’educació mixta o a distància
Millora de les capacitats digitals per a persones desocupades per impulsar
l’emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir l’escletxa de gènere. PAES –
Formació
Acreditació competències: avaluació i acreditació de competències professionals
adquirides per experiència professional

Ministeri d’Universitats

22. Pla de xoc per a l’economia
de les cures i el reforçament de
les polítiques d’inclusió

23. Noves polítiques públiques
per a un mercat de treball
dinàmic, resilient i inclusiu

Creació i places 0-3: Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de
Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para
niñas y niños de 1 y 2 años
PROA +: Programa d’Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu en centres
d’especial complexitat educativa
Sosteniment 0-3
Unitats acompanyament: creació d’unitats d’acompanyament i orientació personal i
familiar de l’alumnat especialment vulnerable, en els serveis educatius o
psicopedagògics situats en zones i districtes escolars
Subvenció directa a universitats públiques per a la modernització i digitalització del
sistema universitari espanyol
Subvencions a universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari
espanyol

Adquisició de noves competències per a la transformació digital i productiva.
Detecció de necessitats formatives i formació permanent del sistema nacional
d’ocupació
Programes d’inserció i ocupació per a diferents col·lectius (dones, joves) i
activitats dels centres d’orientació i emprenedoria – PAES Ocupació
Programes de formació i inserció per a dones víctimes de violència de gènere o de
trata i explotació sexual. PAES – Formació
Digitalització de l’inventari del patrimoni de l’Església catòlica, documentació dels
béns declarats BIC que pertanyen a altres administracions o persones privades i
digitalització de béns que pertanyen al patrimoni històric espanyol de titularitat
privada titularidad privada
Actuacions sobre el patrimoni de les comunitats autònomes, corporacions locals i
persones privades
Ajudes a l’oferta cultural d’àrees no urbanes
Ajudes per a la modernització d’infraestructures d’arts escèniques i música

15/12/2021

466.263,39 €
3.464.525,00 €
18.896.352,00 €
436.089,00 €

7.448.070,00 €
3.174.614,00 €

2.491.395,00 €
4.636.206,87 €

115.000,00 €

Plan de choque para la economía de los cuidados : plan de apoyo y cuidados de
larga duración; plan de modernización de los servicios sociales; España país
accesible
Pla “España te protege (III): creació de serveis d’atenció integral 24 hores a
Ministeri d’Igualtat
víctimes de violència sexual
Desenvolupament d’actuacions de la inversió “nous projectes territorials per
Ministeri de Drets Socials i Agenda assegurar l’accessibilitat universal de l’habitatge a persones majors, amb
2030
discapacitat i/o en situació de dependència
Inversions en els àmbits següents: pla de suport i cures de llarga durada; pla de
modernització dels serveis socials; projectes pilot d’innovació en serveis socials i
Espanya país accessible

24. Revalorització de la indústria
cultural
Ministeri de Cultura i Esport

22.062.886,82 €

562.500,00 €

Ministeri d’Afers Socials i Agenda
2030

Ministeri de Treball i Economia
Social

102.010,85 €

Aules d’emprenedoria: creació d’aules d’emprenedoria en formació professional

Desenvolupament d’accions de Reskilling I Upskilling de la població activa
Formació digital: formació en digitalització i en sostenibilitat aplicada als sectors
productius dels professors i formadors d’FP que exerceixin la seva activitat a la
xarxa de centres d’FP del sistema educatiu
Oferta bilingüe: Creació i/o conversió dels cicles formatius de grau mig i grau
superior en bilingües
Oferta FP: Redimensionament de l’oferta de formació professional. Ampliació de
l’oferta de places en formació professional
Pla de formació professional per al creixement econòmic i social i l’empleabilitat:
programes formació digital, aules d’emprenedoria, de tecnologia, acreditació i
competències i oferta FP

Ministeri d’Educació i Formació
Professional

98.292,38 €

Ampliació de l’oferta de places de Formació Professional

Aules de tecnologia aplicada: conversión d’aules en espais de tecnologia aplicada

21. Modernització i digitalizació
del sistema educatiu, inclosa
l’educació primerenca de 0 a 3
anys

351.360,00 €
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275.975,56 €
3.610.363,33 €

70.352,25 €
2.700.000,00 €
2.812.500,00 €

10.722.936,00 €

11.420.093,00 €
10.413.244,00 €
13.224.611,00 €

3.504.960,00 €
925.788,90 €
3.629.151,00 €

46.452.079,07 €
465.036,62 €

1.100.276,13 €

17.866.936,52 €

82.633,00 €
12.973.056,00 €
169.289,00 €

180.000,00 €
693.089,85 €
296.459,92 €
1.245.172,62 €

Descripció i digitalizació de fons documentals de titularitat estatal i gestió
autonòmica

25. Espanya hub audiovisual
d’Europa
26. Forment del sector de
l’esport

258.414,45 €

Suport a les acceleradores culturals

298.415,70 €

Ministeri de Cultura i Esport

Ajudes a les sales de cinema

371.381,49 €

Ministeri de Cultura i Esport

Renovació de les instal·lacions dels centres d’alt rendiment i tecnificació esportiva

Total Resultado

15/12/2021

59.638,89 €

Dotació de fons per a les biblioteques públiques

5.529.634,64 €

423.999.692,57 €
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