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Ajudes al sector de l'automoció: Actives (1/2)

Entitat Descripció Sector Destinataris Data finalització Links

IDAE

Mobilitat elèctrica MOVES III. 
Dotació pressupostària de 
400.000.000€, que podran ser 
ampliats sempre que hi hagi una 
execució pressupostària 
adequada, disponibilitat 
pressupostària i prèviament a 
l'expiració del termini de vigència.

Automoció i 
Mobilitat 

sostenible

Persones físiques i autònoms, comunitats de 
propietaris, persones jurídiques constituïdes a Espanya, 
el NIF de les quals comenci per A, B, C, D, E, F, G, J, R, 
W i Entitats de Conservació de Polígons o Societats 
Agràries de Transformació que el seu NIF comenci per 
V.

També seran últimes destinatàries de les ajudes les 
entitats locals i sector públic institucional.

31 de desembre 
del 2023

Ministeri 
d’Assumptes 
Econòmics i 

Transformació 
Digital

Primeres ajudes de Kit Digital, per 
fomentar la digitalització de 
PIMES. Té per objecte la 
concessió d'ajuts per a l'adopció 
de solucions de digitalització 
disponibles al mercat.

Tots

Empreses entre 10 i 49 empleats.

L’import màxim d’ajuda per beneficiari serà de dotze 
mil euros (12.000€).

15 de març del 
2023

Segon segment d’ajudes del Kit 
Digital.

Tots

Empreses entre 3 i menys de 10 empleats.

L’import màxim d’ajuda per beneficiari serà de sis mil 
euros (6.000€).

2 de setembre 
del 2023

Tercer segment d’ajudes del Kit 
Digital.

Tots

Empreses entre 0 i menys de 3 empleats.

L’import màxim d’ajuda per beneficiari serà de dos mil 
euros (2.000€).

20 d’octubre del 
2023

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://www.youtube.com/watch?v=y7ym1KZ7Rso
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21832_next_generation_eu_kit_digital_transformacio_digital_pimes_autonoms
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21832-next-generation-eu-kit-digital-transformacio-digital-pimes-autonoms
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Ajudes al sector de l'automoció: Actives (2/2)

Entitat Descripció Sector Destinataris Data finalització Links

Generalitat de 
Catalunya -

ACCIÓ

Els Ajuts a projectes de 
disrupció empresarial tenen com 
a objectiu l’acceleració de la 
innovació de l’empresa a través 
del desenvolupament de noves 
iniciatives.

Tots

Es subvencionen dues línies:
a) Projectes d’ideació i evolució de noves iniciatives 
que donin resposta als reptes de l’empresa.
b) Projectes d’empreses emergents per a la realització 
de proves pilot conjuntament amb una empresa 
col·laboradora.

La línia a es per empreses amb un mínim de 2 anys de 
vida i la línia b per empreses amb un mínim de 8.

El cost subvencionable serà d’un màxim de 14.900€.

19 de desembre 
de 2022

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/catalonia-exponential/ajuts-disrupcio/?utm_source=linkeding&utm_medium=xxss&utm_campaign=xxss
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8796/1937186.pdf
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