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Termini presentació 
dels projectes

El termini per sol·licitar les subvencions és del 15 d'abril al 23 de maig de 2022.
Resolució abans del 30 de juny per entrar en normativa Covid-19

Àmbit geogràfic Tenir seu social, operativa o ser de nova implantació a Catalunya

Termini de realització 
dels projectes

Des de 1 de gener de 2022 fins a 30 de juny de 2024

Tramitació La tramitació serà electrònica a través del canal empresa de la Generalitat

Característiques principals

Línia subvenció de suport a projectes de reindustrialització, relocalització i projectes 
d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció convocatòria 2022 (I/II)

• Subvencions a projectes de reindustrialització

• Subvencions a projectes d’outplacement

• Subvencions a projectes de relocalització d’activitat productiva a Catalunya mitjançant

• inversions en nous centres productius 

• mitjançant aliances amb proveïdors locals ja existents a Catalunya

• Subvencions a noves inversions a projectes tractors

• Subvencions a adquisició d’empreses en situació de dificultat

Objecte 
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Quantitat 
subvencionable

Amb caràcter general:
• Màxim 2.300.000,00 euros per projecte
• Amb un màxim:

• 10% actius fixos
• 10.000€ per cada lloc de treball creat amb cost salarial brut superior a 40.000€;
• 7.500€ per cada lloc de treball creat amb un cost salarial brut igual o inferior a 40.000€

Línia subvenció de suport a projectes de reindustrialització, relocalització i projectes
d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció convocatòria 2022 (II/II)

Normativa UE en 
matèria ajuts d’Estat

Prioritàriament, secció 3.1 del Marc temporal COVID‐19
• Subsidiàriament, aplicació Reglament 651/2014 – Article 14 – mapa ajuts regionals
• Inversió en zona assistida
• Projectes s’han d’haver iniciat amb posterioritat a sol·licitud
• Subvencionable la inversió en actius fixos – Article 17 – ajuts per a pimes
• Projectes s’han d’haver iniciat amb posterioritat a sol·licitud
• Subvencionable la inversió en actius fixos

Característiques principals
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Definició projecte per ser subvencionable
Mínima ocupació 

contractada
Inversió mínima

Reindustrialització

Projecte que actua sobre el tancament d'un establiment industrial o de serveis a la producció que 
afecti un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes de l'activitat

50% dels llocs de treball 
afectats o un mínim de 

50 llocs de treball
-

Cal que hi hagi acord de reindustrialització signat en el marc del procediment del període de 
consultes de l’expedient de regulació d’ocupació (o prèviament si fos el cas)

Cal que hi hagi taula de reindustrialització entre les parts implicades i que preferentment s'hagi 
contractat empresa especialitzada

Outplacement
Projectes d’empreses industrials o de serveis a la producció que incorporin a centres productius 
(nous o ja existents) llocs de treball afectats per situacions de d’activitat, o deslocalització. 
tancament d’empreses, reducció

25 llocs de treball -

Relocalització d'activitat 
industrial

Inversions en nous centres productius i contractació de nous llocs de treball per relocalitzar
fabricació que fins ara es feia en tercers països

20 llocs de treball i/o         1.000.000€
Aliances amb proveïdors locals ja existents a Catalunya que puguin passar a fabricar els productes 
que fins ara es feien en tercers països i que també requereixin adaptar‐se a aquesta nova 
necessitat. inversions i nous llocs de treball per

El beneficiari serà sempre qui faci les inversions i contracti el personal

Grans Projectes d'inversió
Realització d’inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment 
net de llocs de treball. Aquestes inversions han de tenir un caràcter rellevant i tractor en la cadena 
de valor de l’activitat corresponent

50 llocs de treball i/o          3.000.000€

Adquisició unitats productives 
en situació de dificultat

Adquisició d'empreses en situació concursal 50% dels llocs de treball 
afectats o un mínim de 

10 llocs de treball
-

Adquisició d'empreses en situació de dificultat que ho hagin comunicat a la DGI mitjançant canal 
empresa

Projectes subvencionables
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