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En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC
Què se subvenciona?
A. Projectes de creació de llocs de treball
1. Centres de Serveis TIC. Es defineixen com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades
(“Data analytics”) o centres de desenvolupament de videojocs.
2. Centres de Decisió Suprarregional. Entesos com a centres que tinguin capacitat decisòria sobre les funcions i
estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell suprarregional.
3. Projectes Industrials. Entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o
la transformació de matèries primes o de serveis a la indústria.
4. 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.
5. Centres d’R+D. Entesos com a centres o unitats o àrees diferenciades d’una empresa, dedicades a recerca,
desenvolupament i/o innovació.
B. Projectes d’inversió
1. Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva
2. Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs. Només seran
elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria. Així mateix, la data de l’auto del jutge
adjudicant la Unitat Productiva o la data de la sentència aprovatòria del conveni de creditors ha d’estar entre
el 1 de gener de 2014 i la data de tancament de la convocatòria.
3. Projectes d’inversió en centres d’R+D
4. Projectes estratègics. Aquests projectes han de suposar l’obertura de nous emplaçaments industrials o la
diversificació de l’activitat actual de l’empresa. Així mateix, s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa
d’ajuts d’estat de finalitat regional (veure mapa al final del document).

Qui pot ser beneficiari?
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que portin a terme projectes com els
que es descriuen a la base 4 de l’Annex 1 de les Bases Reguladores, 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).
En el cas de projectes de creació d'ocupació, tampoc seran beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que hagin iniciat processos
de reestructuració que impliquin Expedients de Regulació d'Ocupació d'Extinció o que hagin tancat centres de treball a Catalunya
en els darrers dos anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
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 o que es constituirà abans de la concessió de l'ajut, i que
exerceixi una activitat econòmica.
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Quins són els requisits específics?
A. Projectes de creació de llocs de treball. Els projectes hauran de presentar, com a mínim:
1. Centres de Serveis TIC: 25 nous llocs de treball
2. Centres de Decisió Suprarregional: 15 nous llocs de treball
3. Projectes Industrials: 15 nous llocs de treball
4. Centres Logístics: 25 nous llocs de treball
5. Centres d’R+D: 8 nous llocs de treball
B. Projectes d’inversió: els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de:
1. Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: 2.500.000€
2. Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000€
3. Projectes d’inversió en centres d’R+D: 500.000€
4. Projectes estratègics: 5.000.000€ i la creació de 50 nous llocs de treball

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i fins el 7 d’octubre de 2020

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, tan materials com immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades
al procés productiu.

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable?
A. 01/01/2020-31/12/2021
B. 01/01/2020-31/12/2021 excepte els projectes estratègics (B.4) que tindran dos a anys a comptar des de la presentació
de la sol·licitud.

Quin és l’import de l’ajut?
A. Projectes de creació de llocs de treball: intensitat del 30% amb un ajut màxim de 200.000€.
B. Projectes d’inversió
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. Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: intensitat del 20%
amb un ajut màxim de 200.000€.
3. Projectes d’inversió en centres d’R+D: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 200.000€.
4. Projectes estratègics: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000€.
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Quins són els criteris de valoració?
Es prioritzaran els projectes industrials o de serveis a la indústria duts a terme per empreses que s'hagin vist afectades
negativament de manera directe per la crisi provocada pel COVID-19, projectes industrials o de serveis a la indústria d'empreses
que tinguin proveïdors locals afectats negativament per la crisi provocada pel COVID-19 i projectes del sector farmacèutic o de
material mèdic considerats estratègics per aportar solucions ala crisi provocada pel COVID-19.

Quins són les tràmits?
Sol·licitud d’ajut:
Per acollir-se aquestes subvencions, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics des del 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 sis 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:
http://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.
Justificació d’ajut: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts/

Amb qui pots consultar els teus dubtes?
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?
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013) i al Reglament (UE) núm.
651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat comú en
aplicació dels articles 107 i 108 del mencionat Tractat.

Mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional (municipis elegibles pels projectes estratègics B.4)
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