
AJUTS A PROJECTES D’INVERSIONS PRODUCTIVES QUE
MILLORIN LA COMPETITIVITAT, LA SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL I LA DIGITALITZACIÓ DE LES EMPRESES
INDUSTRIALS.

Convocatòria 2023



 Línia de concurrència competitiva 
 Inicialment dotada amb 10.056.977,65 €. 
 Termini de presentació sol·licituds obert fins el 27 d’abril 23
 Beneficiaris: empreses industrials
 Projectes d’inversió entre 250.000 euros i 3.000.000 euros
 Ajut de fins el 20 % amb un màxim de 500.000 euros



Projectes d’inversions en actius fixes per a noves plantes industrials o per a la millora dels
processos productius de plantes existents que:

• Comporti un volum d’inversió d’un mínim de 250.000 € i un màxim de 3.000.000 €.

• No s’exclou automàticament un projecte que tingui una inversió superior a 3.000.000€ però
en cas de rebre ajut haurà de justificar l’import íntegre del projecte.

• Objectiu: millora de competitivitat, sostenibilitat i digitalització.

• Compromís mínim de manteniment dels llocs de treball existents a la data de sol·licitud
durant tres anys.

• Incompatibilitat d’aquesta línia d’ajuts amb altres línies d’ajut a projectes d’inversió d’ACCIÓ.



• Activitat industrial – CCAE del 10 al 32
• Serveis a la producció – CCAE 33 i 72

– Les empreses de serveis connexos a la producció han
d’acreditar que el sector industrial representa més del
50% de la seva xifra de negoci.



• Prioritàriament, Decisió de la Comissió Europea SA 102771 – Marc temporal Ucraïna (2.1).

– Les empreses beneficiàries han de tenir una afectació directa i demostrable en els resultats de l’empresa
com a conseqüència dels efectes provocats per l’agressió d’Ucraïna per part de Rússia.

• En l’encariment dels subministraments
• En l’increment dels costos energètics
• En els terminis de lliuraments de comandes
• Altres afectacions

– Perquè fem servir aquest Marc temporal?

• Ens permet donar imports i intensitats d’ajut més alts que els Minimis i el Reglament d’Exempció per
categories

• No té efecte incentivador i permet subvencionar inversions anteriors a la sol·licitud



• Una empresa que no pugui acreditar afectació Ucraïna queda exclosa
directament de la línia? NO

• Es podrà aplicar, sempre que es reuneixin els requisits, el Reglament
651/2014, d’exempció per categories:
– Article 14 – mapa ajuts regionals

– El projecte ha d’estar en un municipi del mapa 
– Per grans empreses, ha de ser un projecte de nova activitat econòmica a la zona

– Article 17 – ajuts per a pimes

• L’aplicació de Marc temporal Ucraïna o Reglament d’exempció per 
categories NO afecta a la valoració ni puntuació dels expedients.



• Per empreses que s’acullin a Marc Ucraïna:
Del 24 d’octubre de 2022 al 24 de setembre de 2024

• Per empreses que s’acullin a Reglament Exempció per
categories:
Des de l’endemà de la data de presentació de la

sol·licitud fins el 24 de setembre de 2024.



a) Dimensió de l’empresa sol·licitant de l’ajut
b) Generació d’ocupació, més enllà del manteniment que és requisit
c) Impacte de les inversions del projecte elegible en proveïdors amb establiment manufacturer operatiu a 
Catalunya
d) Impacte en proveïdors locals del procés productiu
e) Atur registrat a escala comarcal
f) CCAE del projecte
g) Pla de finançament i /o estructura de capital del projecte d’inversió
h) Aplicació d’energies renovables per al seu procés productiu
i) Projectes que apliquin criteris d’economia circular i sostenibilitat des de l’optimització del residu 
j) Oportunitat, viabilitat tècnica i impacte territorial del projecte

Projecte ha d’obtenir un mínim de 50 punts per a ser valorat. Si no arriba el projecte no serà 
admès.



 Subvencions a projectes:
Reindustrialització
 Adquisició d’unitats productives en situació de dificultat

 Concurrència NO competitiva (resolució per ordre d’entrada)
 Ajuts del 20% dels actius i el 50% dels costos laborals empresa dels 

6 primers mesos.
Sol·licituds obertes fins el 15 de novembre o fins que s’exhaureixi 

pressupost. 
Dotació inicial de 7.000.000 d’euros. 



 Línia de competitivitat, sostenibilitat ambiental i digitalització 
• https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/subv

encions-per-a-projectes-dinversions-productives-que-millorin-la-competitivitat-limpacte-
en-el-grau-de-sostenibilitat-ambiental-i-la-digitalitzacio-empreses-industrials

 Línia de reindustrialització a Catalunya
• https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvenci

ons-a-projectes-de-reindustrialitzacio-relocalitzacio-i-inversio-del-sector-industrial-00002

 Molt important seguir la guia per elaborar la memòria que trobareu en aquestes 
adreces i presentar les sol·licituds al més aviat possible. 

 Podeu enviar consultes a l’adreça SPI.EMO@gencat.cat i us el resoldrem al més aviat 
possible.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/subvencions-per-a-projectes-dinversions-productives-que-millorin-la-competitivitat-limpacte-en-el-grau-de-sostenibilitat-ambiental-i-la-digitalitzacio-empreses-industrials
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