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Subvencions per a la realització d’inversions empresarials
d’ALT IMPACTE per a empreses de la cadena de valor de la
indústria de l’AUTOMOCIÓ

Per a QUI ?
Codi CCAE-2009 13: Indústries tèxtils
Codi CCAE-2009 20: Indústries químiques
Codi CCAE-2009 22: Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
Codi CCAE-2009 23: Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
Codi CCAE-2009 24: Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Codi CCAE-2009 25: Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Codi CCAE-2009 26: Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
Codi CCAE-2009 27: Fabricació de materials i equips elèctrics
Codi CCAE-2009 28: Fabricació de maquinària i equips ncaa
Codi CCAE-2009 29: Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Codi CCAE-2009 30: Fabricació d’altres materials de transport
Codi CCAE-2009 32: Indústries manufactureres diverses
Codi CCAE-2009 52: Emmagatzematge i activitats afins al transport
Codi CCAE-2009 62: Serveis de Tecnologia de la informació
Codi CCAE-2009 71: Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics

 Empreses amb activitat (principal o secundària) 
inclosa en algun dels següents codis CCAE 

 Amb establiment operatiu a Catalunya

 Que duguin a terme alguna de les actuacions 
que es descriuen a continuació...



Projectes d’inversió realitzats a Catalunya dins de la cadena de valor de la
indústria de l’automoció encaminats a aconseguir algun dels següents
objectius:

 Atraure noves activitats de l’empresa a Catalunya 
 Incrementar la capacitat productiva i l’ocupació directa
 Implementar millores en el procés productiu
 Mantenir l’activitat productiva i l’ocupació directa de l’empresa a Catalunya
 Adequar i/o millorar les instal·lacions actuals en el cas de projectes de 

reindustrialització

Inversions vinculades en la seva totalitat i directament a la fabricació,
l’assemblatge o al desenvolupament de productes o serveis per a la
indústria del sector de l’AUTOMOCIÓ

Quines 
ACTUACIONS?

?
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 Actius materials: maquinària, equipament i instrumental de laboratori,
instal·lacions de nova adquisició directament vinculades al procés productiu i
inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja
existents.

 Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició
de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

 Informe d’un auditor de comptes per justificar l’actuació subvencionada.

Quines 
DESPESES?

?
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 En el cas de projectes de reindustrialització també seran elegibles les despeses
vinculades a l’adequació i/o millora de les instal·lacions actuals.

La despesa subvencionable acceptada mínima ha de ser de 500.000 euros i la
despesa subvencionable acceptada màxima de 10.000.000 euros.

No s’acceptarà l’adquisició d’actius de segona mà, excepte pels projectes de
reindustrialització de plantes productives.

X



Quin 
AJUT?

?  Subvenció del 10% de la despesa subvencionable
acceptada i l’import màxim de l’ajut serà de 1.000.000
d’euros per projecte i beneficiari.

Quins 
TERMINIS?

?  Termini d’execució de l’actuació subvencionada: entre
l’1 d’abril de 2020 i fins al el 31 de desembre de 2022

 Termini de presentació de sol·licituds: Properament
s’obrirà la convocatòria i es tancarà 25 de febrer del 2021



 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que
estarà al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). Documentació:

 Dubtes o aclariments: 

Marc Duran 
Cap del Servei d’Assessorament d’Incentius – Unitat Inversió i 

Empreses Estrangeres d’ACCIÓ
Tel: 935676872
Correu electrònic: mduran@catalonia.com

COM
s’ha de FER?

?
• Formulari

• Memòria tècnica

• Declaració responsable

• Pressupost detallat del projecte

http://canalempresa.gencat.cat/


Servei d’Informació
Empresarial
934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat
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