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En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC
Què se subvenciona?
Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:
1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis TIC: entesos com a centres de desenvolupament de software,
centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”), estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs.
1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit suprarregional: entesos com a centres que
necessàriament hauran d’anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat
decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional.
1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials: entesos com a projectes amb activitats de producció de
béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.
1.4 Projectes de creació d’ocupació en centres logístics: entesos com a centres amb activitats de distribució. També
aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de
producte.
1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i: entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades
principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.
Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:
2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de
la capacitat productiva.
2.2 Projectes d’inversió en actius fixes d’empreses que hagin adquirit Unitats Productives d’empreses en concurs de
creditors o d’empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d’una sentència aprovatòria de conveni de
creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria.
2.3 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+I, entesos com a establiments o àrees d’una empresa,
dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.
2.4 Projectes estratègics, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous
emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.
Qui pot ser beneficiari?
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari
i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull
la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui
legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.
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Quins són els requisits específics?
Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Els projectes hauran de presentar la creació de
com a mínim:
1.1 Centres de Serveis TIC: 25 nous llocs de treball
1.2 Centres de Decisió Suprarregional: 15 nous llocs de treball
1.3 Projectes Industrials: 15 nous llocs de treball
1.4 Centres Logístics: 15 nous llocs de treball
1.5 Centres d’R+D: 8 nous llocs de treball
Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes: els projectes hauran de presentar, com a mínim, una
inversió de:
2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: 2.000.000€
2.2 Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000€
2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: 500.000€
2.4 Projectes estratègics: 5.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball
Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a les 14:00 del dia 22 de juliol de 2021.
Quines despeses són subvencionables?
A. Projectes de creació de llocs de treball: Es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal
contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.
B. Projectes d’inversió: Actius fixes productius, tant materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com
immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu. No s’acceptaran actius de segona mà.
Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable?
Els projectes hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2021 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2022.
Quin és l’import de l’ajut?
Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: intensitat del 30% amb un ajut màxim de
200.000€.
Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes:
2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: intensitat del 8% amb
un ajut màxim de 200.000€.
2.2 Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: intensitat del 20% amb
un ajut màxim de 200.000€.
2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 200.000€.
2.4 Projectes estratègics: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000€.
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Quins són els criteris de valoració? (opcional)

Quins són les tràmits?
Sol·licitud d’ajut:
Per acollir-se aquestes subvencions, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web Canal
Empresa i mitjançant els formularis normalitzats establerts i dins el termini que indica la convocatòria. Les sol·licituds
presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.
Resolució d’ajut:
La concessió o denegació de l’ajut es notificarà per mitjans electrònics i inclourà la informació següent:
Resolució de concessió: La identificació de l’entitat beneficiària, l’import de la subvenció, les condicions i els terminis per a la
realització de l’actuació i el procediment i condicions de la justificació.
Resolució denegatòria: La identificació de l’entitat sol·licitant, els motius de la denegació.
En el supòsit que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de xxx mesos, s’entendrà que la sol·licitud s’ha
desestimat.
Justificació d’ajut:
S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la concessió, o, si s’escau, en el
termini establert d’acord amb la convocatòria corresponent. La documentació justificativa a presentar es pot obtenir al web:
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts/
Tots els tràmits, requereix signatura electrònica i tramitació electrònica.
Quina documentació s’ha d’aportar?
Sol·licitud d’ajut
La sol·licitud, inclou:
1. Formulari. S’obtindrà el model a emplenar al Canal Empresa.
2. Memòria tècnica del projecte. S’obtindrà el model a emplenar i adjuntar a la web d’ACCIÓ.
3. Pressupost complet i detallat del projecte. S’obtindrà el model a emplenar i adjuntar a la web d’ACCIÓ.
4. Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys. S’obtindrà el model a emplenar i adjuntar a la
web d’ACCIÓ.
5. Per als projectes de l’acció 2.2 (Projectes d’inversió en actius fixes d’empreses que hagin adquirit Unitats Productives
d’empreses en concurs de creditors) addicionalment, auto del jutge adjudicant la Unitat Productiva o bé sentència
aprovatòria de conveni de creditors
Justificació d’ajut (https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts/)
Observacions (opcional)

Amb qui pots consultar els teus dubtes?
Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: Marc Duran, Cap del Servei d’Assessorament d’Incentius: mduran@catalonia.com
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Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció?
- Decisió de la Comissió Europea SA 56851 — Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes,
bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar
suport a l'economia en el context actual del brot de la COVID, adoptada el 2 d'abril de 2020, que va ser modificada el 22
d'octubre de 2020 mitjançant la Decisió SA. 58778 i el 23 de març de 2021 mitjançant la Decisió SA.61875 (2021/N),
modificació que autoritza a aplicar el Marc Temporal fins al 31 de desembre de 2021.
- Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els
preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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