
 

 

 

Fitxa informativa ajuts ACCIÓ 
Versió 1, 2 de gener de 2020 

FITXA 
INFORMATIVA 
AJUTS 

+ informació 

 

 www.accio.gencat.cat  · @accio_cat · info.accio@gencat.cat · T.93 476 72 06 

Ajuts per empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció 

                                                                               Data d’actualització de la informació: 25/11/2020 

En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC 

Què se subvenciona? 

Ajuts per empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció mitjançant les línies següents: 

• Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació 
tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; a qui els està impactant o 
impactarà de forma important alguns dels canvis següents: transició del sector automoció cap a la indústria de la nova 
mobilitat derivada de l’adopció de noves tecnologies i els requeriments en quant a sostenibilitat, nou entorn socioeconòmic, 
nous hàbits de consum i comportament, nous canals de compra i venda, nou entorn global, nous actors en la cadena de valor, 
noves possibilitats en quant a la mobilitat incloent el vehicle elèctric, autònom i més sostenible. 

• 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; encaminades a aconseguir algun dels següents objectius: mantenir l’activitat productiva i l’ocupació directa 
de l’empresa a Catalunya, implementar millores en el procés productiu, incrementar la capacitat productiva i l’ocupació 
directa, atraure noves activitats de l’empresa a Catalunya o adequar i/o millorar les instal·lacions actuals en el cas de projectes 
de reindustrialització de plantes productives que hagin anunciat el cessament de la seva activitat. 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. 

 

Qui pot ser beneficiari? 

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb activitat principal o secundària inclosa en algun dels codis CCAE-2009 
que s’indiquen a continuació: 

- 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 

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. 

 

Quins són els requisits específics? 

Els especificats a la Base 3 Requisits de les beneficiàries, de l’Annex 1 de l’Ordre d’ajuts. 
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Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 

Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins a:   

• Per a processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena 

de valor de la indústria de l’automoció, les 14:00 hores del dia 18 de febrer de 2021. 

• Per a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció, 
les 14:00 hores del dia 25 de febrer de 2021. 

 

Quines despeses són subvencionables? 

• Per a processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena 

de valor de la indústria de l’automoció, són les despeses d’assessorament extern per dur a terme l’actuació subvencionada. 

• Per a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció, la 

despesa subvencionable acceptada mínima ha de ser de 500.000,00 d’euros i la despesa subvencionable acceptada màxima 

de 10.000.000,00 d’euros. 

Es consideren subvencionables les despeses següents: 
a) Actius materials: maquinària, equipament i instrumental de laboratori i instal·lacions de nova adquisició directament 
vinculades al procés productiu i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents.  

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

c) La despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada.  

En el cas de projectes de reindustrialització de plantes productives que hagin anunciat, mitjançant presentació de la 

comunicació d’expedient de regulació d’ocupació a l’autoritat laboral, el cessament de la seva activitat,  també seran elegibles 

les despeses vinculades a l’adequació i/o millora de les instal·lacions actuals.  

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

 

 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable? 

• Per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci 

per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; els projectes subvencionats es podran executar entre 

la data de publicació d’aquestes bases al DOGC i el 30 de juny de 2021. 

• 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; els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 d’abril de 2020 i fins al el 31 de desembre 

de 2022. Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació del termini. 

 

Quin és l’import de l’ajut? 

• Per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci 

per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; la quantia màxima serà de 15.000,00 euros, sempre i 

quan no superi el cost de l'actuació subvencionada. 

• Per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de 

l’automoció; la intensitat de l’ajut serà del 10% de la despesa subvencionable acceptada i l’import màxim de l’ajut serà de 

1.000.000,00 d’euros per projecte i beneficiari. La despesa de l’auditor de comptes, es podrà subvencionar amb una intensitat 

del 100% amb un màxim de 1.500,00 euros. 
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Quins són els criteris de valoració? (opcional) 

• Per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci 

per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció.  El procediment de concessió és el de concurrència no 

competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, 

i fins a exhaurir el pressupost. 

•    Per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de 
l’automoció. 

CRITERI 
Valor màxim 

subcriteri 
Valor màxim 

criteri 

1 Objectiu del projecte  150 

1.1 Novetat de l’activitat a desenvolupar per l’empresa a Catalunya i/o 
millora del procés productiu actual. Contribució del projecte a la transició 
ecològica i a la transformació digital de la cadena de valor de la indústria de 
l’automoció. 

50 
 

1.2 Contribució del projecte al manteniment o a la reactivació de l’activitat 
actual de l’empresa a Catalunya. 

50 

1.3 Competència amb altres localitzacions de fora de Catalunya a l’hora 
d’ubicar el projecte d’inversió. 

30  

1.4 - Contribució a la reindustrialització d’una planta productiva que hagi 
comunicat, mitjançant presentació de la comunicació d’expedient de 
regulació d’ocupació a l’autoritat laboral,  el seu cessament de l’activitat 
durant l’any 2020. 

20  

2. Qualitat del projecte.   100 

2.1 Volum de l’ocupació creada o mantinguda. 45 

 
2.2 Volum de les inversions directes que comporta el projecte. 45 

2.3 Volum i perfil de les inversions induïdes pel projecte en la mateixa 
empresa. 

10 

3. Capacitat i viabilitat tècnica i econòmica del projecte: Concreció i 
coherència de la metodologia, del pla de treball, dels recursos humans i 
materials previstos. Capacitat tècnica i econòmica de l’empresa per portar-
ho a terme. 

 100 

4. Impacte del projecte.  150 

4.1 Impacte del projecte en l’economia catalana i en el teixit empresarial 
mitjançant la contractació de proveïdors locals. 

85 
 

4.2 Contribució al reequilibri territorial de Catalunya. 65 
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Quins són els tràmits? 

Tots els tràmits requereixen signatura electrònica i tramitació electrònica. 

Sol·licitud d’ajut:  
Les empreses interessades han de presentar les sol·licituds, segons model normalitzat, per mitjans electrònics acompanyades de 
la documentació, a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) 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 a través del Tauler electrònic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat). 

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 d’ACCIÓ. 

La despesa mínima és d’un 60% de la despesa considerada subvencionable. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta 
la revocació total de l’ajut atorgat. 

 

Quina documentació s’ha d’aportar? 

Genèrica 

Sol·licitud d’ajut: 
- Formulari de sol·licitud. 
- Declaració de responsable. 
- Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ (accio.gencat.cat). 

Específica  

Per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de 

l’automoció: Pressupost complert i detallat del projecte segons el model disponible a la web d’ACCIÓ. 

Justificació d’ajut: 

• Per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci 
per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció, caldrà aportar la següent documentació: 

- Factures digitalitzades. 
- Memòria tècnica de l'actuació amb signatura digital tant de la beneficiària com del consultor (segons el model disponible 

a la web d’ACCIO). 
- Documentació que justifiqui la realització de l’actuació subvencionada (actuació descrita a la memòria tècnica) 
- Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació a les obligacions de publicitat indicades a les bases 

reguladores. 
- Declaració del responsable. 

 

• Per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de 
l’automoció: 

- Presentació de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor. 
- Memòria econòmica justificativa. 
- Memòria tècnica de l'actuació subvencionada  
- Documentació que justifiqui la realització de l’actuació subvencionada. 
- Declaració del responsable. 
- En el cas de subcontractació, documentació justificativa. 
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Amb qui pots consultar els teus dubtes? 

Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat 

Gestió tècnica: 

• Per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci 
per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció: innova.accio@gencat.cat 

• Per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de 

l’automoció: mduran@catalonia.com 

 

Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció? 

Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 

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 i Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera 
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 

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. 

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-19, adoptada el 2 d'abril de 2020, que va ser modificada el 22 d’octubre 
de 2020 mitjançant la Decisió SA. 58778, modificació que autoritza a aplicar el Marc Temporal fins al 30 de juny de 2021. 

Comunicació de la Comissió Europea, de 19 de març de 2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal 
per donar suport a l'economia en el context actual del brot de la COVID-19, i les modificacions de 3 d'abril, 8 de maig, 29 de juny 
i 13 d’octubre de 2020. 
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