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OBJECTE

• 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  o 
– 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



PROJECTES SUBVENCIONABLES
Definició projecte per ser subvencionable

Mínim ocupació 
contractada

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
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 tancament d’empreses, reducció 
d’activitat, o deslocalització.

25 llocs de treball

inversions en nous centres productius i contractació de nous llocs 
de treball per relocalitzar fabricació que fins ara es feia en tercers 
països.
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 inversions i nous llocs de treball per 
adaptar‐se a aquesta nova necessitat.
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 d'empreses en situació concursal

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

Inversió mínima

‐

Adquisició unitats 
productives en situació 

de dificultat

50% dels llocs de 
treball afectats o 
un mínim de 10 
llocs de treball

‐

Reindustrialització

50% dels llocs de 
treball afectats o 
un mínim de 50 
llocs de treball

‐

Relocalització d'activitat 
industrial

20 llocs de treball  i/o 1.000.000



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

– 10% actius fixos
– 10.000 euros per cada lloc de treball creat amb 
cost salarial brut superior a 40.000 euros;

– 7.500 euros per cada lloc de treball creat amb un 
cost salarial brut igual o inferior a 40.000 euros.



NORMATIVA UE EN MATÈRIA AJUTS 
D’ESTAT

• Prioritàriament, secció 3.1 del Marc temporal 
COVID‐19

• Subsidiàriment, 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



CRITERIS DE VALORACIÓ

a) Tipologia de projecte
b) Volum inversions en actius fixos
c) Nombre de llocs de treball contractats
d) Impacte en proveïdors locals del projecte
e) Impacte en proveïdors locals del procés productiu
f) CCAE del projecte
g) Atur de la comarca
h) Pla de finançament i /o estructura de capital del projecte d’inversió
i) Calendari de realització del projecte de la inversió i posada en marxa de l’activitat 
sol∙licitada com a elegible
j) Aplicació d’energies renovables per al seu procés productiu
k) Projectes que apliquin criteris d’economia circular i sostenibilitat des de 
l’optimització del residu 
l) Disposar de comandes certes i tancades per al primer any de funcionament de la 
nova activitat
m) Oportunitat, viabilitat tècnica i impacte territorial del projecte



CRITERIS DE VALORACIÓ

a) Tipologia del projecte

Modalitat Puntuació

Reindustrialització 10

Outplacement 10

Relocalització 10

Adquisició empreses en dificultat 8

Noves inversions 5



CRITERIS DE VALORACIÓ

b) Import de la inversió en actius fixes
Per a noves inversions Per a la resta de modalitats Puntuació

>20.000.000 >10.000.000 10

De 15.000.000,00 a 20.000.000,00 De 7.500.000,00 a 10.000.000,00 9

De 12.500.000,00 a 14.999.999,99 De 6.250.000,00 a 7.499.999,99 8

De 10.000.000,00 a 12.499.999,99 De 5.000.000,00 a 6.249.999,99 7

De 7.500.000,00 a 9.999.999,99 De 3.750.000,00 a 4.999.999,99  6

De 5.000.000,00 a 7.499.999,99 De 2.500.000,00 a 3.749.999,99  5

De 3.000.000,00 a 4.999.999,99 De 1.500.000,00 a 2.499.999,99 4

<3.000.000,00 <1.500.000,00 3



CRITERIS DE VALORACIÓ
c) Nombre de llocs de treball contractats

Per Reindustrialització i Noves 
Inversions Per a la resta de modalitats Puntuació

>50 llocs de treball >40 llocs de treball 10

De 41 a 50 llocs de treball De 31 a 40 llocs de treball 8

De 31 a 40 llocs de treball De 21 a 30 llocs de treball 6

‐ De 10 a 20 llocs de treball 5

De 21 a 30 llocs de treball ‐ 4

Menys de 10 llocs de treball 3

De 10 a 20 llocs de treball ‐ 2

Menys de 10 llocs de treball ‐ 1



CRITERIS DE VALORACIÓ

d) Impacte inversions projecte elegible en proveïdors
amb establiment manufacturer operatiu a Catalunya

% de compres de maquinària i obres i 
instal∙lacions del projecte elegible a 

proveïdors locals
Puntuació

>90%  10
del 70 al 89% 7
del 50 al 69% 4

<50% 2



CRITERIS DE VALORACIÓ

e) Impacte del procés productiu en proveïdors amb 
establiment manufacturer operatiu a Catalunya

compres de matèries primeres a 
proveïdors locals durant els tres 

primers anys de vigència
Puntuació

>75%  10
del 65% al 75% 9
del 50% al 64% 8
del 25% al 49% 5
del 10% al 24% 3
del 5% al 9% 1



CRITERIS DE VALORACIÓ
f) CCAE del projecte pel qual sol∙liciten la subvenció

CCAE MANUFACTURERS PUNTUACIÓ
10 Indústria de productes alimentaris. 8
11 Fabricació de begudes. 8
12 Indústries del tabac. 5
13 Indústries tèxtils. 10
14 Confecció de peces de vestir. 10
15 Indústria del cuir i del calçat. 10
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria. 10
17 Indústries del paper. 8
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats. 8
19 Coqueries i refinatge del petroli. 8
20 Indústries químiques. 10
21 Fabricació de productes farmacèutics. 10
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques. 10
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl∙lics. 8
24 Metal∙lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges. 10
25 Fabricació de productes metàl∙lics, excepte maquinària i equips. 10
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics. 10
27 Fabricació de materials i equips elèctrics. 10
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa. 10
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs. 10
30 Fabricació d'altres materials de transport. 10
31 Fabricació de mobles. 10
32 Indústries manufactureres diverses. 5



CRITERIS DE VALORACIÓ

f) CCAE del projecte pel qual sol∙liciten la subvenció

CCAE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ PUNTUACIÓ
32 Indústries manufactureres diverses. 5
331 Reparació de productes metàl∙lics, maquinària i equips. 5

332 Instal∙lació de maquinària i equips industrials 5
35 Subministrament d'energia elèctrica i gas. 5
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua. 5
37 Recollida i tractament d'aigües residuals. 5
38 Tractament i eliminació de residus. 5
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus. 5
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 2
62 Serveis de Tecnologia de la informació (per a la indústria) 5
71 Serveis tècnics d'enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la indústria) 5



CRITERIS DE VALORACIÓ

g) Atur registrat a nivell de comarca

% atur registrat a nivell comarcal (variació 
nominal entre els aturats totals a desembre 
del 2019 comparada amb els aturats totals de 

la comarca a desembre de 2021)

Puntuació

creixement nominal de l’atur per sobre del 5% 10
creixement nominal de l’atur d’entre el 0% i el 5% 8
decreixement nominal de l’atur entre el 0% i el 

menys 3%  7
decreixement nominal de l’atur entre el menys 3% i 

el menys 6%  5
decreixement nominal de l’atur entre el menys  6% i 
el menys 10% 1 punts per la resta de comarques 3



CRITERIS DE VALORACIÓ 

h) Pla de finançament i /o estructura de capital del 
projecte d’inversió

Pla de finançament i /o estructura de
capital del projecte d’inversió Puntuació

Tancat en més d'un 80% 10

Tancat entre un 65% i un 79% 8

Tancat entre un 50% i un 64% 6

Tancat en menys d'un 50% 3



CRITERIS DE VALORACIÓ 
i) Calendari de realització del projecte de la inversió i 
posada en marxa de l’activitat sol∙licitada com a 
elegible
Calendari de realització del projecte de la
inversió i posada en marxa de l’activitat
sol∙licitada com a elegible

Puntuació

Calendari de realizació que finalitza abans 
31/12/2022 10

Calendari de realizació que finalitza abans 
31/12/2023 7

Calendari de realizació que finalitza abans 
31/06/2024 4



CRITERIS DE VALORACIÓ 

j) Projecte que apliqui energies renovables per al 
seu procés productiu

Projecte que apliqui energies renovables per al seu 
procés productiu Puntuació

instal∙lació de generació d’energia renovable per a 
l’autoconsum superior a 2 MW 10
instal∙lació de generació d’energia renovable per a
l’autoconsum d’entre 1 i fins a 2 MW 8

instal∙lació de generació d’energia renovable per a
l’autoconsum d’entre 0,5 i fins a 0,99 MW 6
instal∙lació de generació d’energia renovable per a
l’autoconsum inferior a 0,5 MW. 4



CRITERIS DE VALORACIÓ 

k) Projecte que apliqui criteris d’economia circular i 
sostenibilitat des de l’optimització del residu 

% de residu d'altres productes i subproductes 
industrials incorporat com a matèria primera 

al procés productiu
Puntuació

Més d'un 30% 10

Entre un 20% i un 30% 7

Entre un 15% i un 19% 5

Entre un 10% i un 14% 3



CRITERIS DE VALORACIÓ 

l) Disposar de comandes certes i tancades per al 
primer any de funcionament de la nova activitat

% comandes tancades respecte la 
xifra de negoci esperada del primer 

any
Puntuació

>75%  10

Entre un 50% i un 74% 8

Entre un 25% i un 49% 6

Entre un 10% i un 24% 4



CRITERIS DE VALORACIÓ 
m) Oportunitat, viabilitat tècnica i impacte territorial del projecte (fins a un màxim 
de 40 punts per projecte en aquets criteri)

Casuístiques diverses a valorar: Puntuació

Projectes de noves plantes de productes industrials i serveis a la producció
que no existeixen a Catalunya o que cal reforçar les cadenes de valor pròpies. Fins a 6 punts
Projectes de qualsevol categoria amb un impacte territorial especialment
significatiu en termes d’inversió, ocupació, arrossegament empreses cadena
de valor, entre d’altres Fins a 6 punts
Projectes de qualsevol categoria vinculats a la transformació del sector de
l’automoció i la mobilitat Fins a 6 punts
Projectes amb una viabilitat tècnica contrastada Fins a 6 punts

Increments de productivitat del projecte d’inversió que quedin documentats
en la memòria del projecte. Fins a 6 punts
projectes que puguin acreditar la seu social a Catalunya Fins a 6 punts
Atur al municipi objecte de la inversió superior al valorat en la comarca a la
que pertany Fins a 6 punts
Projectes que es van presentar a la convocatòria 2021 i que tot i complir tots 
els requisits no van poder ser objecte de subvenció per manca de 
disponibilitat pressupostària. Fins a 6 punts


